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Kormányrendeletek

A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény
igazolásának részletes szabályairól
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 20. pontjában,
a 8–9. § és a 17. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 14. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
3. pontjában,
a 15. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, valamint a vasúti
közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 16. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
7. pontjában,
a 18. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §
(1) bekezdés g) pontjában és a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 19. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendeletet az építési tevékenység megvalósításához szükséges tervek készítése során az építési termék
építménybe történő betervezésére, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésre,
az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során az építménybe történő beépítésre, az építési termékek
teljesítményértékelését végző és a teljesítményállandóságot ellenőrző, műszaki értékelő szervezetek eljárására kell
alkalmazni.
(2) Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában e rendelet rendelkezéseit a sajátos építményfajtákkal kapcsolatos
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésre is alkalmazni kell.
(3) Az építési termékre vonatkozó – az 5. § (2) bekezdésében levő tartalmi követelményeknek megfelelő – nemzeti
szabvány alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az e rendelet követelményeinek megfelel.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
alapvető jellemzők: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 4. pontja szerinti
meghatározás,
2.
bontott építési termék: építmény bontása során keletkezett, újbóli felhasználásra szánt, újrafeldolgozás nélkül
beépítésre szánt anyag, szerkezet,
3.
egyedi műszaki dokumentáció: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk
15. pontja szerinti dokumentáció,
4.
egyedi termék: nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és legyártott építési
termék, amely egyetlen, beazonosítható építménybe kerül beépítésre,
5.
elvárt műszaki teljesítmény: az építési termék olyan lényeges terméktulajdonsága, amely az építményre
vonatkozó alapvető követelmények teljesüléséhez szükséges, valamint a terméktulajdonsághoz kapcsolódó
elvárt szint, osztály vagy leírás,
6.
európai műszaki értékelés: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 13. pontja
szerinti értékelés,
7.
építési termék: a 305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 1. pontja szerinti építési termék,
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8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

építési termék teljesítménye: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 5. pontja
szerinti építési termék teljesítmény,
építményekre vonatkozó alapvető követelmények: az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló kormányrendeletben meghatározott alapvető követelmények,
gyártó: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 19. pontja szerinti személy vagy
szervezet,
hagyományos vagy természetes építési termék: ismert és gyakorolt hagyományos eljárással előállított,
az előállítás körzetében helyi felhasználásra szánt, fa, terméskő, föld, agyag, vályog, nád, szalma és más
természetes vagy növényi anyagok és az ezekből jellemzően nem sorozatban gyártott építési termékek,
harmonizált szabvány: a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 11. pontja
szerinti szabvány,
lényeges terméktulajdonság: az építési termék olyan teljesítménye, amely a termék tervezett felhasználása
során az építményben való elhelyezkedés, az épületszerkezeti szempontból betöltött szerep és a környezeti
hatások figyelembevétele mellett az alapvető követelmények teljesülése szempontjából meghatározó és
a megfelelő termék kiválasztásához nélkülözhetetlen,
nemzeti műszaki értékelés: műszaki előírás, amely a sorozatban gyártott építési termékre vonatkozó más
műszaki előírás hiányában a gyártói teljesítménynyilatkozat alapdokumentuma, szintek, osztályok vagy
leírás megadásával tartalmazza a termék tervezett felhasználásához kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó
alapvető jellemzőket, továbbá meghatározza a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló
rendszert,
teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék
teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja,
termékre vonatkozó műszaki előírás: a teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú alapdokumentuma, mely
lehet harmonizált európai szabvány, európai műszaki értékelés, vagy ennek hiányában nem harmonizált
európai szabvány, más magyar szabvány, Magyarország területén elfogadott nemzeti műszaki értékelés, vagy
hatályos építőipari műszaki engedély,
tervezett felhasználás: az építési termék gyártója által meghatározott az építési termékre vonatkozó
rendeltetés.

3. Elvárt műszaki teljesítmény
3. §

(1) Az építési termék akkor teljesíti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Étv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt követelményeket, ha
a)
a tervező az építési-műszaki dokumentációban a 4. § (1) bekezdésében felsoroltak szerint állapítja meg
a beépítendő építési termékek alapvető jellemzői tekintetében azok elvárt teljesítményét, és
b)
a beépítés során a tervező előírásai mellett, figyelembe veszik az építési termék gyártójának a termék
teljesítményére vonatkozó nyilatkozatát és a tárolására, szállítására, beépítésére vonatkozó előírásait is.
(2) Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését
a)
általános esetben az építési termék gyártói teljesítménynyilatkozat,
b)
egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki épületbe beépített építési termék beépítése
esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
kormányrendelet szerint tett nyilatkozattal
igazolja.
(3) Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott az építési termék beépíthetőségének
feltétele, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalmazza a követelménynek való megfelelést igazoló termékjellemzőt.
(4) Ahol jogszabály olyan épületszerkezettel szemben állapít meg követelményt, amely önmagában nem egy építési
termék vagy nem egy készlet elemeinek összeszerelésével jön létre, hanem több építési termékből, az építési
helyszínen, az építési tevékenység során keletkezik, akkor a követelmény teljesítését a tervező az építészeti-műszaki
dokumentációban az adott szakterület műszaki előírásai szerint igazolja.

4. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályai
4. §

(1) A tervező az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét
a)
az építési termék építményben való felhasználásának módja,
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b)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

az építési termék várható élettartama alatt az építésből, az építmény használatából és az üzemeltetéséből
származó hatások,
c)
az építményt érő várható hatások, és
d)
a jogszabályokban az építési termékre, valamint a tervezett épületszerkezetre vonatkozóan meghatározott
követelmények és szakmai szabályok
figyelembevételével határozza meg.
Ha a beépítendő termék teljesítményére jogszabály követelményt állapít meg, építészeti-műszaki dokumentáció
hiányában az építési termékek elvárt műszaki teljesítményét az (1) bekezdésben meghatározott szempontok
figyelembevételével az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint az építési szerződésben
kell meghatározni.
Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az egyben az elvárt műszaki
teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki előírásában foglalt összes
teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása.
Amennyiben a tervező az építési termékeket nem a (3) bekezdés szerint jelöli meg, hanem az építési termékekre
vonatkozóan elvárt műszaki teljesítményeket határoz meg, az építészeti-műszaki dokumentáció az építménybe
betervezett építési termékek elvárt teljesítményére vonatkozóan legalább a következő információt tartalmazza:
a)
a tartószerkezet – előre gyártott építési elemek vagy késztermékek esetén –
aa)
anyagának megjelölését, főbb méreteit,
ab)
alkalmazott terméktípusának megnevezését, amennyiben már ismert;
b)
a tartószerkezetnek az állékonyság és mechanikai szilárdság szempontjából legjellemzőbb elvárt
teljesítményét, amennyiben azokra jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány követelményt állapít
meg;
c)
az egyéb építményszerkezetben az építési terméknek a felhasználás szempontjából legjellemzőbb
elvárt termékjellemzőit, amelyekre jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány tűzvédelmi
(pl. tűzállósági határérték, tűzvédelmi osztály), épületenergetikai (pl. hőátbocsátási tényező), zajvédelmi vagy
egészségvédelmi követelményt állapít meg;
d)
akadálymentes kialakítás esetén alkalmazott burkolatok, rácsok, kapaszkodók, lépcső elemek, ajtócsukó
berendezések és más speciális építési termékek elvárt teljesítményét;
e)
amennyiben jogszabály, szabvány vagy a tervezési program a tervezett építmény szempontjából
közegészségügyi, biztonsági vagy más követelményeket tartalmaz, akkor a követelmények teljesítéséhez
szükséges mértékben és részletezettséggel kell megadni az alkalmazott építési termékek elvárt
teljesítményét;
f)
a létesítendő épületgépészeti rendszerek (fűtési, hűtési, gépi szellőztetési és használati melegvízelőállító) berendezéseinek elvárt termékjellemzőit, amennyiben az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló rendelet követelményt állapít meg.
A tervező a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció elkészítése során az elvárt műszaki
teljesítmények alapján meghatározza a beépítésre kerülő építési termékeket. A meghatározásnak a termék
kereskedelmi forgalomból való beszerzéséhez elegendő információt kell tartalmaznia.
Ha az 1. melléklet az építési termékre vonatkozóan a jellemző beépítési mód függvényében lényeges
terméktulajdonságokat állapít meg, az építési termék elvárt műszaki teljesítményét a tervező ezekkel
a terméktulajdonságokkal is meghatározhatja.
A (6) bekezdésben meghatározott feltételektől a tervező a beépítés feltételeinek függvényében eltérhet.

5. A teljesítmény igazolása
5. §

(1) Az építési termék – a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével – az építménybe akkor építhető be, ha termék
teljesítményét
a)
a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek esetében a
305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, vagy
b)
a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekezdés szerinti
teljesítménynyilatkozat igazolja.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a teljesítménynyilatkozatot nem harmonizált európai
szabvány, nemzetközi szabvány, magyar szabvány, vagy 2013. július 1-je előtt kiadott hatályos építőipari
műszaki engedély alapján is ki lehet állítani, ha a felsorolt dokumentumokból az építési termék tervezett
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felhasználása szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének módszerei és
a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
V. melléklete szerinti rendszere meghatározható.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentumok egyike, vagy a dokumentumok összessége nem szolgáltat elegendő
információt a teljesítménynyilatkozat kiállításához, a gyártó – választása szerint – a rendelkezésére álló
dokumentumok felhasználásával, belföldi célú betervezés és beépítés céljából, a 8. § szerinti eljárással nemzeti
műszaki értékelést, vagy a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt eljárás szerint az EGT
területén történő felhasználás céljából, európai műszaki értékelést készíttethet.
(4) Azoknak az építési termékeknek az esetében, ahol nincs elfogadott harmonizált európai szabvány és nem készült
európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat legalább az alábbi adatokat és információt tartalmazza:
a)
a terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítménynyilatkozatot kiadták,
b)
az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszerét, a 305/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletben szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően,
c)
az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy a 11. § szerinti
építőipari műszaki engedély hivatkozási számát és kibocsátási dátumát,
d)
az építési termék rendeltetését, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítési módját,
e)
a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés vonatkozásában az alapvető jellemzők felsorolását,
f)
az építési termék teljesítményét, a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés szempontjából
releváns alapvető jellemző tekintetében az 1. melléklet figyelembevételével,
g)
az építési termék-szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, vagy számítás eredményeképpen megadott
teljesítményét a jogszabályban előírt követelményekre vonatkozóan,
h)
a c) pontban felsorolt, olyan alapvető jellemzők tekintetében, amelyekre nincs megállapítva a termék
teljesítménye, az NPD (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény) betűket kell
feltüntetni.
(5) A termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére a (2) bekezdésben felsorolt esetekben
a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklet 2. pontja szerinti kijelölt szervezetek jogosultak,
amennyiben a kijelölési területük kiterjed a teljesítménynyilatkozat alapját képező szabványra vagy a szervezet
az adott termékkörben nemzeti műszaki értékelés kiadására jogosult, továbbá a még hatályos építőipari műszaki
engedélyt kidolgozta. A szervezeteknek meg kell felelniük a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti bejelentett szervezetekre vonatkozó követelményeknek.
6. §		
A honvédelmi és katonai célú építményekbe a NATO értékelési eljárás szerinti igazoló dokumentummal rendelkező
építési termékek további hazai teljesítményértékelési és minősítési eljárás nélkül betervezhetők és beépíthetők.
7. §

(1) Ha az építési termék egyedi, az építkezés helyszínén gyártott, vagy műemlék építménybe beépített, illetve bontott,
hagyományos vagy természetes építési termék és a gyártó által önkéntesen kiadott teljesítménynyilatkozat nem
áll rendelkezésre, az építési termék akkor építhető be, ha a beépítéséért felelős műszaki vezető az építési naplóban
tett nyilatkozatával igazolja, hogy az építési termék tervezett beépítése megfelel az Étv. 41. §-ában foglaltaknak.
Az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált vizsgálólaboratórium
közreműködését is igénybe veheti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a gyártó önkéntes teljesítménynyilatkozatot tehet az 5. §
(1) bekezdésében meghatározottak szerint, ha
a)
ezt a felhasználóval, tervezővel kötött szerződése rögzíti,
b)
ezt a termék speciális jellege, vagy a beépítés különleges követelményei vagy más körülmények indokolják.
(3) Ha az építési termékre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány és nem adtak ki európai műszaki értékelést
és olyan építési termékkörbe tartozik, amelyre a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete
szerinti 1+, 1 vagy 2+ rendszer alkalmazását írja elő az Európai Bizottság vonatkozó határozata, az (1) bekezdés
szerinti mentesség akkor vehető igénybe, ha az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézet vagy
akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését dokumentáltan igénybe vette.

6. Nemzeti műszaki értékelés
8. §

(1) Nemzeti műszaki értékelés kiállítható európai értékelési dokumentum, 2013. július 1-je előtt kiadott, hatályos
építőipari műszaki engedély, a kölcsönös elismerés elve alapján figyelembe vett külföldi forgalomba hozatali
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(2)

(3)

(4)

(5)

9. §
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engedély, vagy más, az építési termék teljesítményét hitelesen igazoló műszaki dokumentum, tanúsítvány vagy
akkreditált vizsgáló laboratórium vizsgálati jelentése alapján.
A felhasznált műszaki dokumentumnak értékelhető információt kell tartalmaznia az építési termék
tervezett felhasználása, alapvető termékjellemzői, a termékjellemzők szintje, osztálya vagy kategóriája,
a teljesítményértékelés módja vagy a teljesítmény állandóság ellenőrzése szempontjából.
Ha az igazoló dokumentum a hatályos jogszabályi követelményeknek (mérési módszerek stb.) és a (2) bekezdésben
foglalt tartalmi követelményeknek megfelel és így a nemzeti műszaki értékelés alátámasztására alkalmas, úgy azt
az eljárás során a műszaki értékelő szervezet figyelembe veszi.
A nemzeti műszaki értékelést az európai műszaki értékelések kidolgozására külön jogszabály szerint kijelölt
műszaki értékelő szervezet készítheti a gyártó, illetve meghatalmazott képviselője megbízása alapján. Az eljárásra
és a szervezetekkel szemben támasztott követelményekre a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
műszaki értékelő szervezetekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
Az építési termék lényeges termékjellemzőjének, az alapanyagok minőségének vagy a gyártás eljárásának
megváltozása esetén a nemzeti műszaki értékelést szükséges módosítani vagy felülvizsgálni. A nemzeti műszaki
értékelést vissza kell vonni a piacfelügyeleti hatóság határozata alapján, a gyártó kérésére, továbbá a 305/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint, harmonizált európai szabvány párhuzamos
hatályosság időszakának leteltével.

(1) Az építési termék gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének írásos megbízása esetén a műszaki értékelő
szervezet a műszaki dokumentáció kézhezvételétől számított 30 napon belül munkaprogramot készít, amelyben
feltünteti a nemzeti műszaki értékelés elkészítéséhez szükséges számítások, helyszíni értékelések, laboratóriumi
vizsgálatok és egyéb feladatok tervét, a kidolgozás várható időtartamát, valamint a figyelembe vehető, a termékre
vonatkozó műszaki dokumentumok listáját.
(2) A nemzeti műszaki értékelés kidolgozásának eljárása során figyelembe kell venni a 305/2011/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 20. cikk (1) bekezdésében megállapított elveket. A gyártó kérésére az innovatív termékek és
a gyártási titkot tartalmazó műszaki részleteket bizalmasan kell kezelni.
(3) A nemzeti műszaki értékelés tartalmazza legalább
a)
az építési termék általános leírását és felhasználási területét;
b)
a termék gyártó által meghatározott rendeltetése szempontjából lényeges, továbbá a gyártó és a műszaki
értékelést végző szervezet által közösen megállapított alapvető tulajdonságok felsorolását és a szintekkel,
osztályokkal, értékkel vagy leírással meghatározott termékjellemzőket;
c)
azokat a módszereket és feltételeket, amelyek ezen alapvető jellemzők tekintetében a termék
teljesítményének értékeléséhez szükségesek;
d)
a nemzeti műszaki értékelés azonosító számát;
e)
a műszaki értékelő szervezet nevét, címét;
f)
a gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének nevét és címét;
g)
a gyártóhely címét és
h)
a műszaki értékelést készítő szervezet cégszerű aláírását, az aláírók nevét és beosztását.
(4) A nemzeti műszaki értékelésben szükséges meghatározni az alkalmazandó üzemi gyártásellenőrzés alapelveit,
figyelembe véve a szóban forgó építési termék gyártási eljárásának körülményeit, ha erre vonatkozóan jogszabály
előírást nem tartalmaz. A nemzeti műszaki értékelésnek meg kell határoznia az Európai Bizottság határozatainak
megfelelően a teljesítmény állandóságának értékelésénél és ellenőrzésénél alkalmazható rendszert, összhangban
a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletével.
(5) A nemzeti műszaki értékelés kidolgozásának időtartama a műszaki dokumentáció és a termékminták rendelkezésre
bocsátásától számított legfeljebb 90 nap. Ettől eltérő időtartamban a munkaprogram alapján a műszaki értékelő és
a megrendelő megállapodhat.

7. A kölcsönös elismerés szabályai
10. §		
Az építési termékre vonatkozó harmonizált szabvány vagy európai műszaki értékelés hiányában az olyan
építési termék, amelyet az ott irányadó előírásoknak megfelelően az Európai Unió valamely tagállamában
vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, betervezhető és beépíthető, ha az előírások az élet-
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és egészségvédelem, a biztonság és az adott célra való alkalmasság tekintetében az e rendeletben meghatározottal
egyenértékű védelmet nyújtanak.

8. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
12. §		
Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és
felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet 5. §-ának előírásai
szerint 2013. július 1-je előtt kiadott építőipari műszaki engedély az érvényességének idejéig, de legfeljebb
2018. július 1-jéig hatályban marad. Az építőipari műszaki engedély alapján végzett első típusvizsgálatok vizsgálati
eredménye felhasználható teljesítménynyilatkozat kiadására.
13. §

(1) E rendelet 7. §-a az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a
89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 5. cikkével összeegyeztethető rendelkezéseket állapít meg.
(2) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében
előírt előzetes bejelentése megtörtént.

14. §

(1) Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1/A. § (2) bekezdésében
az „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, az építésügyi hatósági szolgáltatásról
szóló kormányrendeletben” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában” szöveg lép.
(2) Az R1. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Hatályát veszti az R1. 3. § (2) bekezdés c) pontja.

15. §		
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés l) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Közlekedési hatóságként első fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el:)
„l) a forgalmazási követelmények szabályozása tekintetében – az építési termékek kivételével – a közlekedésért
felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó vasúti és közúti termékek megfelelőségértékelését végző
megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése, ellenőrzése, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyelete,”
(során)
16. §		
Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet
I. fejezet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vizsgázó ismerje:)
„10. az építési termékek teljesítménynyilatkozatára, beépítési feltételeire, továbbá a CE jelölés alkalmazására
vonatkozó előírásokat,”
17. §		
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal
ellátja az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)
„kb) 39. cikke és V. melléklet 2. pontja, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti
az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek”
(kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.)
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18. §		
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 367/2012.
(XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A BM OKF a bírság kiszabása során az eset összes körülményét figyelembe veszi, különösen)
„h) a megfelelőségigazolás, teljesítménynyilatkozat, vagy a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány tartalmát,”
19. §		
Hatályát veszti a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 40/1999.
(IV. 23.) FVM rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez
Az építési termékek lényeges terméktulajdonságai
(a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 1. táblázatában meghatározott
termékkörönként)
1. Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton-termékek
A
B
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
1

Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

1.1

Méretek

1.2

Teherbíró képesség

1.3

Vízfelvétel

1.4

Páraáteresztő képesség

1.5

Tartósság (fagyállóság)

1.6

Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg

minden felhasználási területre
külső épületszerkezetben történő
felhasználás
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás esetén, amelyeknél
páranyomás különbség léphet fel
külső épületszerkezetben történő
felhasználás
minden felhasználási területre
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

1.7

Hőtechnikai tulajdonság

1.8

Tűzállósági teljesítmény

1.9

Veszélyes anyagok

2

Épületek közbenső és tetőfödéme / Előre gyártott betontermékek / Üreges födémpanelok
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2.1

Geometriai tulajdonságok

2.2

2.4

Beton nyomószilárdsága
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

2.5

Léghang- és lépéshang szigetelés

2.6

Hővezetési ellenállás

2.7

Tűzállósági teljesítmény

2.8

Tűzvédelmi osztály

2.9

Veszélyes anyagok

3

Előre gyártott betontermékek / Cölöpök alapozáshoz / Épületek mélyalapozása

3.1

Geometriai tulajdonságok

3.2

Beton nyomószilárdsága

3.3

Környezeti osztály (XO nincs korróziós követelmény, XA
kémiai korrózió, XC karbonátosodás okozta korrózió, XF
fagyási/olvadási korrózió, XK koptató hatásnak ellenálló
betonok, XV vízzáró betonok)

2.3

3.5

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

3.6

Cölöp csatlakozás merevségi osztálya

3.4

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

3.7

Veszélyes anyagok

4

Előre gyártott betontermékek / Oszlopok / Villamos légvezetékek és távközlési vezetékek oszlopai,
közvilágítási oszlopok, antenna és távközlési oszlopok, szélturbinák tartóoszlopai és hasonló
telepítések

4.1

Geometriai tulajdonságok

4.2

Mérettűrések

4.3

4.5

Beton nyomószilárdsága
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

4.6

Fagyállóság

4.4

minden felhasználási területre

szabadtéri alkalmazás
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abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

4.7

Veszélyes anyagok

5

Előre gyártott betontermékek / Bordás födémelemek Épületek (csarnokok) közbenső és
tetőfödéme

5.1

Geometriai tulajdonságok

5.2

5.4

Beton nyomószilárdsága
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

5.5

Léghang- és lépéshang szigetelés

5.6

Hővezetési ellenállás

5.7

Tűzállósági teljesítmény

5.8

Tűzvédelmi osztály

5.9

Veszélyes anyagok

6

Előre gyártott betontermékek / Lineáris szerkezeti elemek / Pillérek, gerendák, keretelemek

6.1

Geometriai tulajdonságok

6.2

6.4

Beton nyomószilárdsága
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

6.5

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel

6.6

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

7

Előre gyártott betontermékek / Födémrendszerek födémlemezei / Épületek közbenső és
tetőfödéme, parkoló vagy közlekedő területek, áteresz lefedések stb.

7.1

Geometriai tulajdonságok

7.2

Beton nyomószilárdsága

5.3

6.3

7.4

Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

7.5

Léghang- és lépéshang szigetelés

7.3

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
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olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

7.6

Hővezetési ellenállás

7.7

Tűzállósági teljesítmény

7.8

Tűzvédelmi osztály

7.9

Veszélyes anyagok

8

Előre gyártott betontermékek / Alapozási elemek / Épületek alapozása

8.1

Geometriai tulajdonságok

8.2

Beton nyomószilárdsága

8.3

Környezeti osztály
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára

8.4
8.5

minden felhasználási területre

Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

8.6

Veszélyes anyagok

9

Előre gyártott betontermékek / Falelemek / Épületek külső, belső, teherhordó, nem teherhordó
falai

9.1

Geometriai tulajdonságok

9.2

9.4

Beton nyomószilárdsága
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Teherbíró képesség

9.5

Vízfelvétel

külső térelhatároló falszerkezetben
történő felhasználás

9.6

Páraáteresztő képesség

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyek fűtött vagy
hűtött teret határolnak

9.7

Léghangszigetelés

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel

9.8

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel

9.9

Tűzállósági teljesítmény

9.10

Tűzvédelmi osztály

9.3

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
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külső térelhatároló falszerkezetben
történő felhasználás
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

9.11

Fagyállóság

9.12

Veszélyes anyagok

10

Előre gyártott betontermékek / Gerendákból és béléstestekből épített födémrendszerek
1. rész: Gerendák / Épületek közbenső és tetőfödéme

10.1

Méretek

10.2

10.4

Beton nyomószilárdsága
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

10.5

Tűzállósági teljesítmény

10.6

Veszélyes anyagok

11

Előre gyártott betontermékek /Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből
2. rész: Beton béléstestek / Épületek közbenső és tetőfödéme

11.1

Geometriai tulajdonságok

11.2

Beton nyomószilárdsága

11.3

Teherbírás

11.4

Könnyűbeton száradás okozta zsugorodása

11.5

Száraz testsűrűség

10.3

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

11.6

Veszélyes anyagok

12

Égetett agyag béléstestek / Épületek gerendákból és béléstestekből készülő födémeinek
béléstestjeiként

12.1

Méretek, mérettűrések

12.2

Mechanikai ellenállás

12.3

Bruttó száraz testsűrűség

12.4

Hőtechnikai tulajdonság

12.5

Tartósság

12.6

Tűzvédelmi osztály

12.7

Veszélyes anyagok

minden felhasználási területre
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
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13

Előre gyártott betontermékek / Hídelemek / Vasbeton hidak

13.1

Geometriai tulajdonságok

13.2

Beton nyomószilárdsága

13.3

Környezeti osztály
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

13.4
13.5

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

13.6

Tűzállósági teljesítmény

13.7

Veszélyes anyagok

14

Előre gyártott betontermékek / Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek / Épületek falazatai

14.1

Geometriai tulajdonságok

14.2

Külső kéreg hajlítószilárdsága

14.3

Bordák húzószilárdsága

14.4

Nedvesség okozta tágulás, száradás okozta zsugorodás

14.5

Páraáteresztő képesség

14.6

Fagyállóság

14.7

Léghangszigetelés

14.8

Hővezetési ellenállás

14.9

Tűzállósági teljesítmény

14.10

Tűzvédelmi osztály

14.11

Veszélyes anyagok

15

Előre gyártott betontermékek / Padlóelemek állattartáshoz állattartási épületek alapozása

15.1

Geometriai tulajdonságok

15.2

Beton nyomószilárdsága

15.3

Környezeti osztály
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

15.4
15.5

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyek fűtött vagy
hűtött teret határolnak
külső falban
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre
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15.6

Veszélyes anyagok

16

Előre gyártott betontermékek / Kerítéselemek kerítések

16.1

Geometriai tulajdonságok

16.2

Betontakarás

16.3

Beton nyomószilárdsága

16.4

16.6

Környezeti osztály
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

16.7

Vízfelvétel

16.5

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

16.8

Veszélyes anyagok

17

Előre gyártott betongarázsok
1. rész: Monolit vagy szobaméretű egyedi részekből álló vasbeton garázsok követelményei / Előre
gyártott beton termékek garázsok

17.1

Geometriai tulajdonságok

17.2

Beton nyomószilárdsága
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára

17.3
17.4

Tűzállósági teljesítmény

17.5

Tűzvédelmi osztály

17.6

Veszélyes anyagok

18

Előre gyártott betontermékek / Kültéri és beltéri lépcsők

18.1

Geometriai tulajdonságok

18.2

Beton nyomószilárdsága
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

18.3
18.4
18.5

Léghang- és lépéshang szigetelés

18.6

Hővezetési ellenállás

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
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olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

18.7

Tűzállósági teljesítmény

18.8

Tűzvédelmi osztály

18.9

Veszélyes anyagok

19

Előre gyártott betontermékek / Föld alatti üreg képzése anyagok szállítására, tárolására (pl.
szennyvíz tároló, kábel alagút, aluljáró stb.)

19.1

Geometriai tulajdonságok

19.2

Beton nyomószilárdsága

19.3

Környezeti osztály
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

19.4
19.5

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

19.6

Veszélyes anyagok

20

Támfalelemek / Támfalak földpart, árok, töltés, hídfő, folyós anyagok (pl. homok, kavics) stb.
megtámasztására

20.1

Geometriai tulajdonságok

20.2

Beton nyomószilárdsága

20.3

Környezeti osztály
Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és
folyáshatára
Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás)

20.4
20.5
20.6

Veszélyes anyagok

2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok
A
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk / Nem tűz- és füstgátló termékek

1.1

Légáteresztés

1.2

Vízzárás

1.3

Szélállóság

1.4

Mechanikai és teljesítőképességi jellemzők tartóssága

1.5

Biztonságos nyitás

1.6

Mechanikai ellenálló képesség és stabilitás

1.7

Működtető erő

1.8

Akusztikai teljesítőképesség

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
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olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

1.9

Hőátbocsátási tényező

1.10

Tűzállósági teljesítmény

1.11

Tűzvédelmi osztály

1.12

Veszélyes anyagok

2

Külső ablaktáblák és árnyékolók

2.1

Széllel szembeni ellenállás

2.2

Vízteherrel szembeni ellenállás

2.3

Hóteherrel szembeni ellenállás

2.4

Működtetéshez szükséges erő

minden felhasználási területre
ha a lejtés a vízszintes síktól számítva
25 foknál kisebb
ha a lejtés a vízszintes síktól számítva
60 foknál kisebb
kézi működtetés esetén

2.5

Mechanikai tartósság

minden felhasználási területre

2.6

Biztonságos használat

motoros működés esetén

2.7

Tűzvédelmi osztály

2.8

Veszélyes anyagok

minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

3

Redőnyök

3.1

Széllel szembeni ellenállás

3.2

Hóteherrel szembeni ellenállás

3.3

Működtetéshez szükséges erő

minden felhasználási területre
ha a lejtés a vízszintes síktól számítva
60 foknál kisebb
kézi működtetés esetén

3.4

Mechanikai tartósság

minden felhasználási területre

3.5

Biztonságos használat

motoros működés esetén

3.6

Tűzvédelmi osztály

3.7

Veszélyes anyagok

minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

4

Ablakok és ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók /
Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók

4.1

Légáteresztés

4.2

Vízzárás

4.3

Szélállóság

4.4

Hóteher

4.5

Ütésállóság

minden felhasználási területre
tetősík ablakok esetén
tetősík ablakok és kockázatot jelentő
üvegezett ajtóknál
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4.6

Biztonságosság

4.7

Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás

4.8

Működtető erő

4.9

Hőátbocsátás

4.10

Sugárzási tulajdonságok

4.11

Akusztikai teljesítőképesség

4.12

Tűzállósági teljesítmény

4.13

Tűzvédelmi osztály

4.14

Veszélyes anyagok

minden felhasználási területre
tetősík ablakok kivételével minden
felhasználási területre
tetősík ablakok kivételével minden
felhasználási területre
minden felhasználási területre
tetősík ablakok esetén
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőz szigetelési
célra)
A
B
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők /
Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és
1
alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint
az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)
1.1
Méretek, tűrések és felülettömeg
minden felhasználási területre
1.2
Vízzáróság
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezet külső tűzzel szembeni
1.3
Külső tűzzel szembeni teljesítmény
teljesítményére követelmények
vonatkoznak
1.4
Tűzvédelmi osztály
1.5

Páraáteresztési tulajdonságok

1.6

Mechanikai jellemzők

1.7

Hideghajlíthatóság

1.8

Hőállóság

1.9

Viselkedés mesterséges öregítés hatására

1.10

Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás

1.11

Hintőanyag tapadása

1.12

Veszélyes anyagok

minden felhasználási területre

csak zárórétegeknél, egyrétegű
szigeteléseknél és zöldtetőkben
alkalmazott lemezeknél
lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó
nehéz felületvédelemmel
könnyű felületvédelemmel
rendelkező lemezek
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
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2

Hajlékony vízszigetelő lemezek /Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői
1. rész: Átfedéses / Alkalmazási terület: Átfedéses tetőfedések hajlékony alátétlemezei tetőfedések
alátétlemezei

2.1

Méretek, tűrések és felülettömeg

2.2

Tűzvédelmi osztály

2.3

Vízáthatolással szembeni ellenállás

2.4

Páraáteresztési tulajdonságok

2.5

Mechanikai jellemzők

2.6

Hideghajlíthatóság

2.7

Viselkedés mesterséges öregítés hatására

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

2.8

Veszélyes anyagok

3

Hajlékony vízszigetelő lemezek / Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői
2. rész: Falburkolatok / Falszerkezetek burkolattal takart külső oldalán szél és nedvesség elleni
védelemként alátétlemezei

3.1

Méretek, tűrések és felülettömeg

3.2

Tűzvédelmi osztály

3.3

Vízáthatolással szembeni ellenállás

3.4

Páraáteresztési tulajdonságok

3.5

Mechanikai jellemzők

3.6

Hideghajlíthatóság

3.7

Viselkedés mesterséges öregítés hatására

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

3.8

Veszélyes anyagok

4

Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni műanyag és gumilemezek, beleértve
a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is / Fogalom meghatározások és jellemzők / Talajnedvesség
elleni műanyag és gumilemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is

4.1

Méretek, tűrések és felülettömeg

4.2

Vízzáróság

4.3

Tűzvédelmi osztály

4.4

Mechanikai jellemzők

4.5

Viselkedés mesterséges öregítés hatására

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

4.6

Veszélyes anyagok

5

Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz
elleni szigetelő / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő
lemezeket is

5.1

Méretek, tűrések és felülettömeg

5.2

Vízzáróság

5.3

Tűzvédelmi osztály

5.4

Mechanikai jellemzők

minden felhasználási területre
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5.5

Viselkedés mesterséges öregítés hatására

5.6

Veszélyes anyagok

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek
A
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG

csak zárórétegeknél, egyrétegű
szigeteléseknél és zöldtetőkben
alkalmazott lemezeknél
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

1.1

Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

1.2

Hosszúság, szélesség (tűrések)

1.3
Vastagság, tűrési osztályok
1.4

Testsűrűség

1.5

Derékszögűség

1.6

Síklapúság

1.7

1.8

Méretállandóság 70 ºC-on vagy 70 ºC-on és 90%
páratartalommal

magas hőmérsékletű, vagy magas
hőmérsékletű és magas páratartalmú
környezet esetén

1.10
Tűzvédelmi osztály
1.11
Nyomófeszültség / nyomószilárdság

1.13

1.15
1.16
1.17

minden felhasználási területre

Méretállandóság 23 ºC-on, 90% páratartalommal

Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság

1.14

minden alkalmazásnál,
kivéve úsztatott padlóban
(összenyomhatóság deklarálásakor)
hőszigetelő rendszerekben
alkalmazott lapok esetén

minden esetben, kivéve magas
hőmérsékletű, vagy magas
hőmérsékletű és magas páratartalmú
környezet esetén

1.9

1.12

minden felhasználási területre

Lapsíkra merőleges szakítószilárdság

Pontszerű terhelhetőség
Kúszás nyomás hatására
Rövid ideig tartó vízfelvétel

minden alkalmazásnál, kivéve
keresztirányú húzási igénybevétel
esetén
minden alkalmazásnál, kivéve
a nem hőszigetelő rendszerekben
alkalmazott kasírozott lapok esetén
nagy felületen eloszló nyomási
igénybevétel esetén
hőszigetelő rendszerekben
alkalmazott lapok esetén
keresztirányú húzási igénybevétel
esetén
hőszigetelő rendszerekben
alkalmazott lapok esetén, rögzítés
módjától függően
pontszerű nyomási igénybevétel
esetén
tartós nyomással szemben való
ellenállás igénye esetén
ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés)
érintkezhet
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1.18
1.19

Hosszú ideig tartó vízfelvétel

ha vízzel hosszabb ideig
(üzemeltetés) érintkezhet

Páraáteresztés

ha speciális tervezési igény miatt
nem elégséges a táblázatos érték

1.20

Dinamikai merevség

1.21

Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság

1.22

Vastagságcsökkenés tartós teher hatására

1.23

Hangelnyelés

1.24

Áramlási ellenállás

1.25
Veszélyes anyagok

úsztatott padlóban
tartós nyomással szemben való
ellenállás igénye esetén
akusztikai követelmények esetén
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

1.26

Nyírószilárdság (τ)

1.27

Nyírási modulus (G)

2

Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

2.1

Tűzvédelmi osztály

2.2

Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

2.3
Veszélyes anyagok
2.4

Vastagsági tűrés

2.5

Hosszúsági tűrés

2.6

Szélességi tűrés

2.7

Derékszögűségi tűrés

2.8

Síkbeliségi tűrés

2.9
Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén
2.10
2.11
2.12

Hajlítószilárdság
Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál)
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények
között

2.13

Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten

hőszigetelő rendszerekben
alkalmazott lapok esetén

minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre

minden olyan felhasználási területre,
ahol a termék nem kap terhelést
(kivéve épületdilatáció)
minden felhasználási területre,
kivéve akusztikai célú alkalmazás
esetén
minden felhasználási területre,
kivéve épületdilatáció
talajjal érintkező szerkezetek,
lábazatok esetén. Födémek, padlók
esetén (kivéve akusztikai célú
alkalmazás)
magastetők, amennyiben az anyag
terhelésnek van kitéve
egyhéjú melegtetők egyenes
rétegrendben.
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2.14
2.15

Felületre merőleges irányú húzószilárdság
Nyomás hatására bekövetkező kúszás

kérgesítés, bevonatrendszerek
esetén
lemez alap alatt vízszigeteléssel nem
védetten

2.16

Hosszú idejű vízfelvétel

2.17

Páradiffúziós vízfelvétel

2.18

Dinamikai merevség

2.19

Összenyomhatóság

2.20

fordított rétegrendű, nem járható
Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztástetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy
kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése
rétegben fektetve

amennyiben vízszigeteléssel nincs
védve
akusztikai célú alkalmazás esetén

3

Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű extrudált polisztirol hab (XPS) termékek /
Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése

3.1

Tűzvédelmi osztály

3.2

Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

3.3
Veszélyes anyagok
3.4

Vastagsági tűrés

3.5

Méretállandóság adott hőmérséklet és páratartalom
esetén

3.6

3.7

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
minden felhasználási területre

Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten

minden felhasználási területre,
kivéve falak, födémek, magastető
teherhordó szerkezet alatti
hőszigetelése és utak aljzata

Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság

minden felhasználási területre

3.8
Felületre merőleges irányú húzószilárdság
3.9

minden felhasználási területre

Nyomás hatására bekövetkező kúszás

bevonatrendszerek,
bennmaradó zsaluzat, ragasztott
szendvicsszerkezetek esetén
tartós, normál terhelés feletti
terhelésnél

3.10

Vízfelvétel hosszú idejű teljes vízbemerítéskor

3.11

Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel

3.12

Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállóképesség

4

Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű kemény poliuretán hab (PUR) termékek /
Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése

amennyiben vízszigeteléssel nincs
védve
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4.1

Tűzvédelmi osztály

4.2

Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

4.3

Vastagság tűrése, T(i)

4.4

Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén,
DS(TH)i

4.5

Nyomószilárdság 10%-os alakváltozásnál CS(10/Y)i

4.6
Felületre merőleges húzószilárdság TR(i)
4.7

Hajlítószilárdság BS(i)

4.8

Síkbeliség változása hossz/kereszt irányban egyoldali
nedvesítés után WF(i)

4.9
Síkbeliség
4.10
Derékszögűség

5

Kálcium-szilikáthidrát alapú ásványi hőszigetelő lapok

5.1

Méret, vastagságok és tűrései

5.2
5.3

Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező

5.4
5.5

Páradiffúziós ellenállás

Tűzvédelmi osztály

5.8
5.9
5.10
5.11

homlokzati hőszigetelő
rendszerekben alkalmazott lapok
esetén
homlokzati hőszigetelő
rendszerekben alkalmazott lapok
esetén, belső térben, felfele hülő
födém esetén (kivéve a párnafák
közötti alkalmazást), lefele hülő
födém alsó síkján homlokzati
bevonatrendszerben alkalmazva,
talajon fekvő padlók esetén,
egyenes rétegrendű lapostetőkben,
magastetők szarufák feletti
hőszigetelésénél
kizárólag kasírozás nélküli és
tömbhabosított termékek esetén
(minden alkalmazásnál) követelmény
homlokzati hőszigetelő
rendszerekben alkalmazott lapok
esetén
homlokzati hőszigetelő
rendszerekben alkalmazott lapok
esetén

minden felhasználási területre

Testsűrűség

5.6
5.7

minden alkalmazásnál

Nyomószilárdság

Felületre merőleges húzószilárdság
Pontszerű terhelhetőség
Rövid idejű vízfelvétel
Hosszú idejű vízfelvétel

nagy felületen eloszló nyomási
igénybevétel esetén
hőszigetelő rendszerekben
alkalmazott lapok esetén
felületre merőleges húzó
igénybevétel esetén
pontszerű nyomási igénybevétel
esetén
ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés)
érintkezhet
ha vízzel hosszabb ideig
(üzemeltetés) érintkezhet
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5.12
Méretállandóság
5.13
Veszélyes anyagok

minden esetben, kivéve magas
hőmérsékletű, vagy magas
hőmérsékletű és magas páratartalmú
környezet esetén
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

6

Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot
(MW-) termékek

6.1

Hővezetési tényező

6.2
Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések)
6.3
Vastagság, tűrési osztályok
6.4

Derékszögűség

6.5
Méretállandóság

minden felhasználási területre
táblás szigetelések, lamellás
matracok, Huzalos-hálós matracok,
matracok, tekercsek, paplanok,
csőhéjak
táblás szigetelések, lamellás
matracok, huzalos-hálós matracok,
matracok, tekercsek, paplanok,
csőhéjak
táblás szigetelések, csőhéjak
alkalmazási hőmérséklethatár
megállapítása (fokozott hőterhelés)
esetén

6.6

Tűzállósági teljesítmény

csupasz táblák esetén

6.7

Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum

fokozott hőterhelés esetén
nagy felületen eloszló nyomási
igénybevétel esetén síklapú
termékekre
ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés)
érintkezhet

6.8
Nyomófeszültség/nyomószilárdság
6.9
6.10
6.11
6.12

Rövid ideig tartó vízfelvétel
Páraáteresztés
pH érték és vízoldható ionok mennyisége
Hangelnyelés

6.13
Veszélyes anyagok

7

Minden más hőszigetelő termék esetében

7.1

Hővezetési tényező

7.2

Hővezetési ellenállás

7.3

Tűzvédelmi osztály

7.4

Páradiffúziós ellenállás

7.5

Testsűrűség

ha speciális tervezési igény miatt
nem elégséges a táblázatos érték
ha vízzel hosszabb ideig
(üzemeltetés) érintkezhet
akusztikai követelmények esetén
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre
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7.6
Veszélyes anyagok
7.7

Méret, vastagságok és tűrései

7.8
7.9

Nyomófeszültség / nyomószilárdság

7.10

Jellemző akusztikai paraméterek

7.11

Dinamikai merevség

7.12

Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság

7.13
Tűzállósági teljesítmény
7.14
7.15
7.16

Pontszerű terhelhetőség
Rövid idejű vízfelvétel
Hosszú idejű vízfelvétel

7.17
Méretállandóság
7.18

Felületre merőleges húzószilárdság

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
minden kötött méretben gyártott
termék esetében
nagy felületen eloszló nyomási
igénybevétel esetén
hőszigetelő rendszerekben
alkalmazott lapok esetén
akusztikai követelmények esetén
úsztatott padlóban
amennyiben jogszabály
követelményt támaszt
a szerkezetként / szerkezetben
történő alkalmazás esetén
pontszerű nyomási igénybevétel
esetén
ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés)
érintkezhet
ha vízzel hosszabb ideig
(üzemeltetés) érintkezhet
minden esetben, kivéve magas
hőmérsékletű, vagy magas
hőmérsékletű és magas páratartalmú
környezet esetén
felületre merőleges húzó
igénybevétel esetén

8

Homlokzati hőszigetelő rendszerek

8.1

Tűzvédelmi osztály (a rendszerre vonatkozóan és
a hőszigetelő anyagra vonatkozóan)

minden felhasználási területre

8.2

Homlokzati tűzterjedési határérték

a hatályos Országos Tűzvédelmi
Szabályzatban (OTSZ) előírt
alkalmazások esetén
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8.3

Vízfelvétel

8.4

Ütéssel szembeni ellenállás

8.5

Behatolási ellenállás

8.6

Páraáteresztés (alapréteg + fedőréteg)

8.7

Egyenértékű levegőréteg-vastagság

8.8

Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ)

8.9

Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag
között

8.10

Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület
között

8.11

Fagyállóság: az alapréteg vagy a záróréteg vízfelvétele
24 óra után és/vagy tapadószilárdság a záróréteg és
a szigetelőanyag között ciklikus igénybevétel után

minden felhasználási területre

5. Szerkezeti teherhordó elemek, szerkezeti illesztéseknél használt csapok
A
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott elasztomer szerkezeti saruk

1.1

Bármilyen csúszófelület vagy csúszóelem nélküli A, B, C, és F típusú elasztomer saruk

1.1.1.

Teherbírás
Nyírási modulus

1.1.2

minden felhasználási területen (kN)

Nyírási tapadószilárdság

minden felhasználási területen (MPa)
minden felhasználási területen
(N/mm2)

1.1.4

Összenyomódási merevség és ismétlődő összenyomó
terheléssel szembeni ellenállás

minden felhasználási területen (MPa)

1.1.5

Acél betétlemezek (folyási határ)

minden felhasználási területen (MPa)

1.1.6

Tervezési szabályok; Geometria

1.1.7

A tervezés alapjai (1)–(12) és (15)–(17) képletek

1.1.8

Lemezsaruk (21)–(23) képletek

1.1.9

Szalagsaruk (24)–(27) képletek

1.1.10

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

1.1.11

A szögelfordulás miatti fajlagos alakváltozás tervezési
értéke (11) képlet

minden felhasználási területen (rad)

1.1.12

A korlátozó feltételek (13)–(14) képletek

minden felhasználási területen

1.1.13

A szerkezetre ható nyomatékok és alakváltozások
(18)–(20) képletek

minden felhasználási területen
(Nmm)

1.1.14

Tartóssági szempontok, ózonállóság (elasztomer)

1.1.15

Az elasztomer fizikai és mechanikai tulajdonságai

1.1.16

Teljesítmény (korrózió elleni festékbevonat)

1.2

Csúszófelületekkel rendelkező, D típusú elasztomer saruk

1.2.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

1.2.2

Nyírási modulus

minden felhasználási területen (MPa)

1.1.3

minden felhasználási területen

minden felhasználási területen
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1.2.3

Nyírási tapadószilárdság

minden felhasználási területen
(N/mm2)

1.2.4

Összenyomódási merevség és ismétlődő összenyomó
terheléssel szembeni ellenállás

minden felhasználási területen (MPa)

1.2.5

Acél betétlemezek (folyási határ)

minden felhasználási területen (MPa)

1.2.6

Tervezési szabályok; geometria

1.2.7

A tervezés alapjai (1)–(12) és (15)–(17) képletek

1.2.8

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

1.2.9

A szögelfordulás miatti fajlagos alakváltozás tervezési
értéke (11) képlet

minden felhasználási területen (rad)

1.2.10

A korlátozó feltételek (13) (14) képlet

minden felhasználási területen

1.2.11

A szerkezetre ható nyomatékok és alakváltozások
(18)–(20) képletek

minden felhasználási területen
(Nmm)

1.2.12

Tartóssági szempontok, ózonállóság (elasztomer)

minden felhasználási területen
minden felhasználási területen
(N/mm2)

1.2.13

PTFE és az elasztomer közötti nyírási tapadószilárdság

minden felhasználási területen

1.2.14

Az elasztomer fizikai és mechanikai tulajdonságai

1.2.15

Csúszófelületek, geometria

1.2.16

Teljesítmény (korrózió elleni festékbevonat)

1.3

Csúszófelületekkel rendelkező, E típusú elasztomer saruk

1.3.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

1.3.2

Nyírási modulus

minden felhasználási területen (Mpa)

Nyírási tapadószilárdság

minden felhasználási területen
(N/mm2)
minden felhasználási területen (Mpa)

1.3.3

minden felhasználási területen

1.3.4

Összenyomódási merevség, ismétlődő összenyomó
terheléssel szembeni ellenállás

1.3.5

Acél betétlemezek (folyási határ)

1.3.6

Tervezési szabályok; geometria

1.3.7

A tervezés alapjai (1)–(12) és (15)–(17) képletek

1.3.8

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

1.3.9

A szögelfordulás miatti fajlagos alakváltozás tervezési
értéke (11) képlet

minden felhasználási területen (rad)

1.3.10

A korlátozó feltételek (13) (14) képlet

minden felhasználási területen

1.3.11

A szerkezetre ható nyomatékok és alakváltozások
(18)–(20) képletek

minden felhasználási területen
(Nmm)

1.3.12

Tartóssági szempontok, ózonállóság (elasztomer)

1.3.13

Az elasztomer fizikai és mechanikai tulajdonságai

1.3.14

Teljesítmény (korrózió elleni festékbevonat)

1.3.15

Teherbírás (a csúszóelemnél) (5) képlet

1.3.16

Tervezési követelmények, geometria (6)–(9) képlet

1.3.17

Súrlódási tényező (a csúszóelemnél)

1.3.18

Tartóssági szempontok, (a csúszóelemnél)
anyagtulajdonságok

1.3.19

Teljesítmény (korrózió elleni védelem)

minden felhasználási területen (Mpa)
minden felhasználási területen

minden felhasználási területen
minden felhasználási területen (kN)

minden felhasználási területen
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2

Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott gördülő saruk

2.1

Vízszintes tengelyű egy- vagy többgörgős saruk

2.1.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

2.1.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

2.1.3

A gördülő elem súrlódási tényezője

2.1.4

Tartósság
– ismételt terheléssel szemben
– alacsony és magas hőmérséklettel szemben
– korrózióval szemben

2.2

Sík csúszóelemmel kombinált gördülő saruk / Vízszintes tengelyű egy- vagy többgörgős saruk

2.2.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

2.2.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

2.2.3

A gördülő elem súrlódási tényezője

2.2.4

Tartósság
– ismételt terheléssel
– alacsony és magas hőmérséklettel
– korrózióval szemben

2.2.5

Csúszó elem teherbírása

minden felhasználási területen (kN)

2.2.6

Csúszó elem súrlódási tényezője

minden felhasználási területen (rad)

2.2.7

Csúszó elemek tartóssága

minden felhasználási területen

3

Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott fazék saruk

3.1

Bármilyen csúszóelem nélküli fazéksaruhoz

3.1.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

3.1.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

3.1.3

Tartóssági szempontok

minden felhasználási területen

3.2

Bármilyen csúszó fazéksaruhoz

3.2.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

3.2.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

minden felhasználási területen

minden felhasználási területen
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3.2.3

Tartóssági szempontok

3.2.4

Teherbírás (a csúszó elemé)

3.2.5

Csúszó elem súrlódási tényezője

3.2.5

Csúszó elemek tartóssága

4

Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott billenő saruk

4.1

Billenő saruk

4.1.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

4.1.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

4.1.3

Tartósság
– ismételt terheléssel
– alacsony és magas hőmérséklettel
– korrózióval szemben

minden felhasználási területen

4.2

Sík csúszóelemmel kombinált billenő saruk

4.2.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

4.2.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

4.2.3

Tartósság
– ismételt terheléssel
– alacsony és magas hőmérséklettel
– korrózióval szemben

minden felhasználási területen

4.2.4

Csúszó elem teherbírása

4.2.5

Csúszó elem súrlódási tényezője

4.2.6

Csúszó elemek tartóssága

5

Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott PTFE-betétes hengeres és
gömbsüveges szerkezeti saruk

5.1

PTFE-betétes hengeres és gömbsüveges saruk

5.1.1

Teherbírás

minden felhasználási területen (kN)

5.1.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

5.1.3

Tartóssági szempontok

minden felhasználási területen

5.2

PTFE-betétes hengeres és gömbsüveges saruk sík csúszóelemekkel kombinálva

5.2.1

Teherbírás

minden felhasználási területen

minden felhasználási területen (kN)
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5.2.2

Elfordulási képesség

5.2.3

Tartóssági szempontok

5.2.4

Teherbírás (a csúszóelemé)

5.2.5

A csúszóelem súrlódási tényezője

5.2.6

A csúszóelemek tartóssága

6

Épületekhez és építőmérnöki szerkezetekhez alkalmazott egyirányú és kétirányú vezetőelemes
szerkezeti saruk

6.1

Egyirányú vezetőelemes saruk a vízszintes irányú erők átvételére

6.1.1

Saru oldalirányú terhelhetősége

minden felhasználási területen (kN)

6.1.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

6.1.3

Súrlódás

6.1.4

Tartósság
– ismételt terheléssel
– alacsony és magas hőmérséklettel
– korrózióval szemben

6.2

Kétirányú vezetőelemes saruk a vízszintes irányú erők átvételére

6.2.1

Saru oldalirányú terhelhetősége

minden felhasználási területen (kN)

6.2.2

Elfordulási képesség

minden felhasználási területen (rad)

6.2.3

Tartósság
– ismételt terheléssel
– alacsony és magas hőmérséklettel
– korrózióval szemben

minden felhasználási területen

6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek
A
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG
1
Égéstermék-elvezető berendezések
1.1

Hőmérsékleti osztály

1.2

Tűzvédelmi osztály

1.3

Nyomásosztály / gáztömörség

1.4

Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás
osztálya

1.5

Korrózióállósági osztály

1.6

Koromégéssel szembeni ellenállás osztálya

1.7

Távolságtartás éghető építőanyagoktól

1.8

Hővezetési ellenállás

minden felhasználási területen (rad)

minden felhasználási területen

minden felhasználási területen

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

minden felhasználási területre

összekötőelem, béléscső,
kitorkolló idomdarab, és egyéb
az égéstermékkel érintkező tartozék
szilárd és olaj tüzelőanyag
alkalmazása esetén
rendszer jellegű égéstermékelvezető esetén
minden felhasználási területre
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1.9

Áramlási ellenállás

1.9.1

Alaki ellenállás

összekötőelem, béléscső, kitorkolló
idomdarab

1.9.2

Súrlódási tényező vagy érdességi érték

összekötőelem, béléscső

1.10

Méretek, alakzatok és megengedett eltérések

minden felhasználási területre

1.11

Mechanikai szilárdság és állékonyság

1.11.1

Nyomószilárdság

1.11.2

Építhető maximális magasság

1.11.3

Húzószilárdság

1.11.4

Csavarószilárdság

1.11.5

Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett
oldalirányú terheléssel szemben

minden esetben, kivéve béléscső
esetén, ha az nem egyhéjú
égéstermék-elvezető berendezés

1.11.6

Hajlítószilárdság

elhúzás, vagy nem függőleges
elhelyezés esetén

1.11.7

Dörzsállóság és ellenállás a seprési hatással szemben

összekötőelem, béléscső

1.11.8

Jéggel és az olvadékával szembeni álló képesség

minden esetben, kivéve
az összekötőelemnél, ha
fagyásveszély nem áll fenn

1.12

Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé lévő hatás irány
mellett

tűzszakasz határon keresztül haladó
égéstermék-elvezető külső héjára

1.13

UV-val szembeni ellenállás

csak műanyag és kompozit
anyagú égéstermék-elvezető
napsugárzásnak kitett felülete esetén

1.14

Aerodinamikai tulajdonság

kitorkolló idomdaraboknál

1.15

Biztonságos használat

ha az emberi bőrrel akaratlanul is
történhet érintkezés

1.16

Kondenzátum gyűjtésének módja

nedves üzemmód esetén

1.17

Vegyszerállóság

beton, műanyag és kompozit
béléscsőbeépítése esetén

2

Fém égéstermék-elvezető berendezéseknek és zárt égésterű fűtőberendezések anyagtól
független levegőellátó vezetékei / Függőleges elrendezésű levegő-égéstermék feltétjei

2.1

Nyomószilárdság

minden esetben, kivéve a flexibilis
béléscső esetén,
minden esetben, kivéve a flexibilis
béléscső esetén,
flexibilis béléscsövek, illetve
függesztett égéstermék-elvezetők
esetén
flexibilis béléscsövek, illetve
függesztett égéstermék-elvezetők
esetén

függőleges elhelyezésnél
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2.2

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.3

Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé levő hatásirány

tűzszakasz határon keresztül haladó
égéstermék-elvezető külső héjára

2.4

Gáztömörség

minden esetben

2.5

Áramlási ellenállás

2.5.1

Alaki ellenállás

2.5.2
2.6

Súrlódási tényező vagy érdességi érték
Hőmérsékleti osztály

2.7

Hajlító szakítószilárdság

2.8

Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett
oldalirányú terheléssel szemben

2.9

Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás
osztálya

2.10

Korrózióállósági osztály

2.11

Jéggel és olvadékával szembeni ellenálló képesség

összekötőelem, béléscső, kitorkolló
idomdarab
összekötőelem, béléscső
minden felhasználási területre
nem függőleges elrendezés, elhúzás
esetén
függőleges elrendezésű feltétre

minden felhasználási területre

7. Gipsztermékek
A
TERMÉKTULAJDONSÁG

SORSZÁM

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Gipszkarton lemezek, burkolóanyagként

1.1

Méretek és síkbeliség

minden felhasználási területre

Nyírószilárdság

1.3

Hajlítószilárdság

külső falak és tetőszerkezet
merevítéseként alkalmazva
minden felhasználási területre

1.4

Ütőszilárdság

a teljes szerkezetre vonatkoztatva

1.5

Páraáteresztő képesség

1.6

Vízfelvevő képesség

1.7

Közvetlen léghanggátlás

a teljes szerkezetre vonatkoztatva

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre

1.2

1.8

1.9

Tűzállósági teljesítmény

1.10

Tűzvédelmi osztály

1.11

Veszélyes anyagok

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
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2

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok, fő- és válaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy
burkolatokhoz
Kálcium-szulfát tartalom

2.1

Kötés kezdete
2.2
2.3

Hajlítószilárdság
Nyomószilárdság

gipsz kötőanyagoknál,(C1
jelű) szálerősítésű gipsz
vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz
falazóhabarcsoknál és (C6 és C7 jelű)
vékony rétegű gipszhabarcsoknál
kézi és gépi (lőtt) felhordású
vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz
falazóhabarcsoknál
gipsz vakolóhabarcsoknál,

2.5

Felületi keménység

B1 – B6, C6 és C7 jelű gipsz
vakolóhabarcsoknál, továbbá (C2
jelű) gipsz falazóhabarcsnál
B7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál

2.6

Tapadószilárdság

gipsz vakolóhabarcsoknál

2.7

Közvetlen léghang gátlás

hangszigetelő rendszer részeként

2.8

Hangelnyelés

hangszigetelő rendszer részeként

2.9

Hővezetési ellenállás

felújító vakolóhabarcsoknál

2.4

2.10

Tűzállósági teljesítmény

2.11

Tűzvédelmi osztály

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

2.12

Veszélyes anyagok

3

Gipszkarton lemezek fugázóanyagai, gipszkarton lemezek fugázó anyagaiként

3.1

Hajlítószilárdság (törőerő)

minden típusnál

Kötésidő

rövid, normál, hosszú kötésidejű
keverékeknél
2A, 2B, 3A, 3B 4A és 4B típusú
keverékeknél

3.2
3.3

Repedésmentesség

3.4

Durva részektől való mentesség:

3.5

Tapadás

3.6

A papírszalag méretállandósága:

3.7

Hosszúság
Hővezetési ellenállás

3.8
Tűzállósági teljesítmény
3.9
3.10

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
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abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

3.11

Veszélyes anyagok

4

Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez

4.1

Tapadószilárdság

4.2

Kálcium-szulfát tartalom

4.3

Felhasználási idő vége
Tűzállósági teljesítmény

4.4
Tűzvédelmi osztály

4.5

minden felhasználási területre
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

4.6

Veszélyes anyagok

5

Szálerősítésű gipszlemezek, gipszrostlemezek burkolóanyagként

5.1

Méretek és síkbeliség

5.2

Vízfelvevő képesség

minden felhasználási területre

Nyírószilárdság

külső falak és tetőszerkezet
merevítéseként alkalmazva

5.4

Hajlítószilárdság

minden felhasználási területre

5.5

Ütőszilárdság

a teljes szerkezetre vonatkoztatva

5.6

Páraáteresztő képesség

5.7

Vízfelvevő képesség

5.8

Közvetlen léghanggátlás

a teljes szerkezetre vonatkoztatva

Hővezetési ellenállás

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre

5.3

5.9

5.10

Tűzállósági teljesítmény

5.11

Tűzvédelmi osztály

5.12

Veszélyes anyagok

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

8. Geotextíliák
SORSZÁM
1

A
TERMÉKTULAJDONSÁG

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Folyékony hulladék-lerakó létesítményekben alkalmazott geotextíliák és rokon termékek
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1.1

Nyúlás a legnagyobb erőnél

minden felhasználási területre

1.2

Statikus átszakítás

megerősítés funkció esetén

1.3

Dinamikus átszakítási ellenállás

minden felhasználási területre

1.4

Súrlódási jellemzők

1.5

Húzókúszás

1.6

Telepítéskor bekövetkező károsodás

minden felhasználási területre

1.7

Védelmi hatékonyság

védelem funkció esetén

1.8

Jellemző szűrőnyílás

szűrés funkció esetén

1.9

Síkra merőleges vízáteresztő képesség

szűrés, megerősítés funkció esetén

1.10

Tartósság

1.11

Időjárással szembeni ellenállás

2

Szilárd hulladék-lerakó létesítményekben, csatornák, víztározók és gátak szerkezetében
alkalmazott geotextíliák és rokon termékek

2.1

Nyúlás a legnagyobb erőnél

2.2

Statikus átszakítás

megerősítés funkció esetén

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
elválasztás, megerősítés funkció
esetén
minden felhasználási területre

2.3

Dinamikus átszakítási ellenállás

2.4

Súrlódási jellemzők

2.5

Húzókúszás

2.6

Telepítéskor bekövetkező károsodás

minden felhasználási területre

2.7

Védelmi hatékonyság

védelem funkció esetén

2.8

Jellemző szűrőnyílás

szűrés, elválasztás funkció esetén
szűrés, elválasztás, megerősítés
funkció esetén

2.9

Síkra merőleges vízáteresztő képesség

megerősítés funkció esetén

2.10

Tartósság

2.11

Időjárással szembeni ellenállás

3

Az eróziót szabályozó munkákban (partvédelem, partvédő művek) alkalmazott geotextíliák és
rokon termékeik

3.1

Nyúlás a legnagyobb erőnél

3.2

Statikus átszakítás

3.3

Dinamikus átszakítási ellenállás

3.4

Súrlódási jellemzők

3.5

Húzókúszás

3.6

Telepítéskor bekövetkező károsodás

minden felhasználási területre

3.7

Jellemző szűrőnyílás

szűrés, elválasztás funkció esetén

3.8

Síkra merőleges vízáteresztő képesség

3.9

Tartósság

4

A vízelvezető rendszerekben alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
elválasztás, megerősítés funkció
esetén
minden felhasználási területre
megerősítés funkció esetén

minden felhasználási területre
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4.1

Nyúlás a legnagyobb erőnél

minden felhasználási területre

4.2

Statikus átszakítás

4.3

Dinamikus átszakítási ellenállás

szűrés, elválasztás funkció esetén

4.5

Húzókúszás

vízelvezetés funkció esetén

4.6

Telepítéskor bekövetkező károsodás

minden felhasználási területre

4.7

Jellemző szűrőnyílás

4.8

Síkra merőleges vízáteresztő képesség

4.9

Vízáramlási kapacitás síkban

4.10

Tartósság

4.11

Időjárással szembeni ellenállás

5

A vasutak szerkezetében alkalmazott, a földmunkák és az alapozások során, valamint
a gyűjtőrendszerekben alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik

5.1

Nyúlás a legnagyobb erőnél

minden felhasználási területre

Statikus átszakítás

elválasztás funkció esetén

szűrés, elválasztás funkció esetén
vízelvezetés funkció esetén
minden felhasználási területre

5.3

Dinamikus átszakítási ellenállás

elválasztás, megerősítés funkció
esetén
minden felhasználási területre

5.4

Súrlódási jellemzők

megerősítés funkció esetén

5.5

Telepítéskor bekövetkező károsodás

minden felhasználási területre

5.6

Jellemző szűrőnyílás

szűrés, elválasztás funkció esetén

5.7

Síkra merőleges vízáteresztő képesség

5.8

Tartósság

5.9

Időjárással szembeni ellenállás

6

A szilárdhulladék-tároló és -lerakó helyek, a folyékonyhulladék-lerakó helyek, közbenső tárolók
vagy másodlagos tárolók szerkezetében alkalmazott geoszintetikus gátak

6.1

Anyagtartalom

6.2

Vízáteresztő képesség

6.3

Gázáteresztő képesség

csak GBR-P. GBR-B esetében

6.4

Dagadási index

csak GBR-C esetében

6.5

Szakítószilárdság

6.6

Nyúlás a legnagyobb erőnél

6.7

Statikus átszakítás

6.8

Hőtágulás

6.9

Időjárással szembeni ellenállás

6.10

Mikrobiológiai lebomlással szembeni ellenállás

6.11

Oxidációval szembeni ellenállás

6.12

Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)

6.13

Kimosódás

6.14

Vegyszerállóság

7

A csatornák szerkezetében alkalmazott geoszintetikus gátak

5.2

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

csak GBR-P, GBR-B esetében
minden felhasználási területre
csak GBR-P esetében
minden felhasználási területre
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7.1

Anyagtartalom

7.2

Vízáteresztő képesség

7.3

Duzzadási index

7.4

Szakítószilárdság

7.5

Nyúlás a legnagyobb erőnél

7.6

Statikus átszakítás

7.7

Hőtágulás

csak GBR-P esetében

7.8

Időjárással szembeni ellenállás

csak GBR-P, GBR-B esetében

7.9

Mikrobiológiai lebomlással szembeni ellenállás

7.10

Oxidációval szembeni ellenállás

7.11

Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)

7.12

Kimosódás

7.13

Vegyszerállóság

8

Alagutak és a föld alatti műtárgyak szerkezetében folyadék elleni gátként alkalmazott
geoszintetikus gátak

8.1

Anyagtartalom

8.2

Vízáteresztő képesség

8.3

Duzzadási index

8.4

Szakítószilárdság

8.5

Nyúlás a legnagyobb erőnél

8.6

Statikus átszakítás

8.7

Hőtágulás

csak GBR-P, GBR-B esetében

8.8

Oxidációval szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

8.9

Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)

csak GBR-P esetében

8.10

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

9

Víztározók és gátak szerkezetében alkalmazott geoszintetikus gátak

9.1

Anyagtartalom

9.2

Vízáteresztő képesség

9.3

Duzzadási index

9.4

Szakítószilárdság

9.5

Nyúlás a legnagyobb erőnél

9.6

Statikus átszakítás

9.7

Hőtágulás

9.8

Időjárással szembeni ellenállás

9.9

Mikrobiológiai lebomlással szembeni ellenállás

9.10

Oxidációval szembeni ellenállás

9.11

Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)

csak GBR-P esetében

9.12

Kimosódás

minden felhasználási területre

10

Alagutak és a föld alatti műtárgyak szerkezetében alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik

minden felhasználási területre
csak GBR-C esetében
minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
csak GBR-P, GBR-C esetében
minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
csak GBR-C esetében
minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
csak GBR-C esetében
minden felhasználási területre
csak GBR-P esetében
Polimeres, bitumenes felhasználás
esetén
minden felhasználási területre
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10.1

Szakítószilárdság

10.2

Nyúlás a legnagyobb erőnél

10.3

Dinamikus átszakítási ellenállás

10.4

Telepítéskor bekövetkező károsodás

10.5

Védelmi hatékonyság

10.6

Tartósság

11

Utak és más közlekedési területek (a vasutak és az aszfaltbeépítések kivételével) szerkezetében
alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik

11.1

Szakítószilárdság

11.2

Nyúlás a legnagyobb erőnél

11.3

Statikus átszakítás

elválasztás, megerősítés funkció
esetén

11.4

Dinamikus átszakítási ellenállás

minden felhasználási területre

11.5

Súrlódási jellemzők

megerősítés funkció esetén

11.6

Telepítéskor bekövetkező károsodás

minden felhasználási területre

11.7

Jellemző szűrőnyílás

szűrés, elválasztás funkció esetén

11.8

Síkra merőleges vízáteresztő képesség

11.9

Tartósság

11.10

Időjárással szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

9. Függönyfalak / külső falburkolat / szerkezetlezáró üvegezési rendszerek
A
SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Épületek homlokzatán lévő, a függőlegestől 15 foknál jobban nem eltérő függönyfalak

1.1

Légáteresztés

1.2

Vízzárás

1.3

Szélállóság

1.4

Önsúly

1.5
1.6

Ütéssel szembeni ellenállás
Vízszintes terheléssel szembeni ellenállás
Akusztikai teljesítőképesség

1.7
Hővezetési ellenállás
1.8
Tűzállósági teljesítmény
1.9

minden felhasználási területre

kockázatot jelentő, üvegezett
szerkezet esetén
minden felhasználási területre
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
akusztikai követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
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1.10

Tűzvédelmi osztály

1.11

Homlokzati tűzterjedési határérték

1.12

minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

Veszélyes anyagok

10. Rögzített tűzoltó készülékek
SORSZÁM

A

B

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Tűzjelző berendezések: tűzjelző központok

1.1

Teljesítőképesség tűz esetén

1.2

Megszólalási késleltetés (a riasztási válasz ideje)

1.3

Működési megbízhatóság

1.4

Hőállóság

1.5

Rázásállóság

1.6

Villamos stabilitás

1.7

Légnedvesség-állóság

2

Tűzjelző berendezések: riasztóegységek, hangjelzők

2.1

Működési megbízhatóság

2.2

Teljesítményparaméterek tűz esetén

2.3

Hőállóság

2.4

Rázásállóság

2.5

Légnedvesség-állóság

2.6

Korrózióállóság

2.7

Villamos stabilitás

3

Tűzjelző berendezések: tápegységek

3.1

Teljesítőképesség tűz esetén

3.2

Működési megbízhatóság

3.3

Hőállóság

3.4

Rázásállóság

3.5

Villamos stabilitás

3.6

Légnedvesség-állóság

4

Tűzjelző berendezések: pontszerű érzékelők, hőérzékelők, lángérzékelők, és szórt fénnyel,
átbocsátott fénnyel vagy ionizációval működő pontszerű füstérzékelők.

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
minden felhasználási területre,
kültéri alkalmazásnál
minden felhasználási területre
minden felhasználási területre,
kültéri alkalmazásnál
minden felhasználási területre
csak aktív elektromos alkatrészekre
vonatkozóan

minden felhasználási területre
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4.1

minden felhasználási
területre, küszöb-hőmérséklet,
hőmérséklet-emelkedés

4.2

Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység, válasz
késleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén
Működési megbízhatóság

4.3

Tápfeszültségingadozás-tűrés

4.4
4.5

Hőállóság
Rázásállóság

4.6

Légnedvesség-állóság

4.7

Korrózióállóság

4.8

Villamos stabilitás

7

Tűzjelző berendezések: kézi jelzésadók

7.1

Névleges aktiválási feltételek / érzékenység, teljesítmény
tűz esetén

minden felhasználási területre

7.2

Működési megbízhatóság

minden felhasználási területre

7.3

Hőállóság

7.4

Rázásállóság

7.5

Légnedvesség-állóság

7.6

Korrózióállóság

7.7

Villamos stabilitás

8

Tűzjelző berendezés: füstérzékelők (optikai elven, fénysugárral működő vonalszerű érzékelők)

8.1
8.2

Névleges aktiválási feltételek / érzékenység
Válaszkésleltetés (válaszidő)

8.3

Működési megbízhatóság

8.4

Tápfeszültségingadozás-tűrés

8.5

Teljesítményparaméterek tűz esetén

8.6
8.7

Hőállóság
Rázásállóság

8.8

Légnedvesség-állóság

8.9

Korrózióállóság

9

Tűzjelző berendezések: hangriasztású vezérlő- és jelzőberendezések

9.1
9.2

Működési megbízhatóság tűz esetén
Válaszkésleltetés / válaszidő

9.3

Teljesítőképesség tűz esetén

9.4

Hőállóság

9.5

Ütés és rázásállóság

9.6

Villamos stabilitás

9.7

Légnedvesség-állóság

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre,
kültéri alkalmazásnál
minden felhasználási területre
minden felhasználási területre,
kültéri alkalmazásnál
minden felhasználási területre
csak aktív elektromos alkatrészekre
vonatkozóan

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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10

Tűzjelző berendezések: zárlatszakaszolók

10.1

Teljesítményparaméterek tűz esetén

10.2

Működési megbízhatóság

10.3

Hőállóság

10.4

Rázásállóság

10.5

Légnedvesség-állóság

10.6

Korrózióállóság

10.7

Villamos stabilitás

11

Tűzjelző berendezések: bemeneti/kimeneti eszközök

11.1

Válaszkésleltetés (válaszidő)

11.2
11.3

Teljesítményparaméterek tűz esetén
Működési megbízhatóság

11.4

Hőállóság

11.5

Rázásállóság

11.6

Légnedvesség-állóság

11.7

Korrózióállóság

11.8

Villamos stabilitás

12

Tűzjelző berendezések: beszívottfüst-érzékelők

12.1

Névleges aktiválási körülmények érzékenység,
megszólalási késleltetés (válaszidő) és a teljesítmény tűz
esetén

12.2

Működési megbízhatóság

12.3

Tápfeszültségingadozás-tűrés

12.4

Hőállóság

12.5

Rázásállóság

12.6

Légnedvesség-állóság

12.7

Korrózióállóság

12.8

Villamos stabilitás

13

Tűzjelző berendezések: riasztás- és hibajelzés-átviteli berendezés

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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13.1

Teljesítőképesség tűz esetén (az átjelzés jellemzői)

13.2

Jelzési késleltetés (a riasztási válasz ideje)

13.3

Működési megbízhatóság

13.4

Hőállóság

13.5

Rázásállóság

13.6

Villamos stabilitás

13.7

Légnedvesség-állóság

14

Tűzjelző berendezések: riasztóegységek, vizuális figyelemfelhívó eszközök

14.1

Működési megbízhatóság

14.2

Teljesítményjellemzők tűz esetén

14.3

Hőállóság (száraz meleg/hideg ellen, működés közben, és
tartósan)

14.4

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

14.5

Légnedvesség-állóság (állandó és ciklikus)
Ütés- és rázásállóság

14.6

Korrózióállóság

14.7

Villamos stabilitás

15

Tűzjelző berendezések: hangriasztású rendszerek részei (hangszórók)

15.1
15.2

Teljesítményparaméterek tűz esetén
Működési megbízhatóság

15.3

Hőállóság

15.4

Légnedvesség-állóság

15.5

Korrózióállóság

15.6

Ütés- és rázásállóság

16

Tűzjelző berendezések: rádió-összeköttetések részei

16.1
16.2

Teljesítményparaméterek tűz esetén
Válaszkésleltetés (válaszidő)

16.3

Működési megbízhatóság

16.4

Hőállóság

16.5

Rázásállóság

16.6

Légnedvesség-állóság

16.7

Korrózióállóság

16.8

Villamos stabilitás

17

Füstriasztóeszközök

minden felhasználási területre
kültéri alkalmazásnál
minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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17.2

Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység, válasz
késleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén
Működési megbízhatóság

17.3

Tápfeszültségingadozás-tűrés

17.4

Hőállóság

17.5

Rázásállóság

17.6

Légnedvesség-állóság

17.7

Korrózióállóság

17.8

Villamos stabilitás

18

Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei
(sprinklerek)

17.1

18.1

minden felhasználási területre

18.2

Névleges aktiválási körülmények
Oltóanyag-eloszlás

18.3

Válaszkésleltetés (válaszidő)

18.4
18.5

Működési megbízhatóság
Hőállóság

18.6

Hősokk

18.7

Korrózióállóság

19

Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei
(a nedves riasztószelep felépítése)

19.1

minden felhasználási területre

19.2

Válaszkésleltetés (válaszidő)
Működési megbízhatóság

19.3

Teljesítményparaméterek tűz esetén

19.4

Válaszkésleltetés tartóssága

19.5

Nem fém alkatrészek öregedése

19.6

Tartós működési biztonság tűz esetén

20

Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések (a száraz
riasztószelep felépítése)

20.1

Válaszkésleltetés (válaszidő)

20.2

Működési megbízhatóság

20.3

Teljesítményparaméterek tűz esetén

20.4

Válaszkésleltetés tartóssága
Tartós működési biztonság, nem fém alkatrészek
öregedése

20.5

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

20.6

Tartós működési biztonság tűz esetén

21

Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei
(vízmotoros riasztóberendezés)
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21.1
21.2

Válaszkésleltetés (válaszidő)
Működési megbízhatóság

21.3

Teljesítményparaméterek tűz esetén

21.4

Válaszkésleltetés tartóssága
Tartós működési biztonság, nem fém alkatrészek
öregedése

21.5

minden felhasználási területre

21.6

Tartós működési biztonság tűz esetén

22

Beépített tűzoltó berendezések: sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei
(vízáramlás-érzékelő)

22.1

Névleges működtetési feltételek

22.2
22.3

Válaszkésleltetés (válaszidő)
Működési megbízhatóság

22.4

Korrózióállóság

22.5

Nem fém alkatrészek szilárdsága

23

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések (automatikus, elektromos vezérlő és
késleltető szerkezetek)

23.1
23.2
23.3
23.4

24

24.1

minden felhasználási területre

Válaszkésleltetés (válaszidő)
Működési megbízhatóság
Teljesítményparaméterek tűz esetén
Tartósság (hőállóság, légnedvesség-állóság,
korrózióállóság)

minden felhasználási területre

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (automatikus, nem
elektromos vezérlő és késleltető szerkezetek)

24.3

Válaszkésleltetés (válaszidő)
Működési megbízhatóság
Korrózióállóság

24.4

Teljesítményparaméterek tűz esetén

25

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei. Kézi indító- és
leállítószerkezet követelményei és vizsgálati módszerei

25.1

Működési megbízhatóság

25.2

Teljesítményparaméterek tűz esetén
Korrózióállóság

24.2

25.3

26

26.1
26.2

27

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (tartályok szelepei és
indítóberendezései)
Működési megbízhatóság
Oltóanyag-eloszlás

minden felhasználási területre

Beépített tűzoltó berendezések: a gázzal oltó berendezések részegységei (nagy- és kisnyomású
elosztószelepek és működtetőszerkezeteik)
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27.1

Működési megbízhatóság

27.2

Oltóanyag-eloszlás

28

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (nem villamos
tiltórendszerek)

28.1

Működési megbízhatóság

29

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (CO2- berendezések
fúvókái)

29.1

Oltóanyag-eloszlás

30

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (csatlakozók)

30.1

Névleges működtetési feltételek

30.2

Válaszkésleltetés (válaszidő)
Működési megbízhatóság
Tartósság (hőállóság, légnedvesség-állóság,
korrózióállóság)

30.3
30.4

31

31.1
31.2
31.3

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (különleges tűzjelző
berendezések)
Névleges aktiválási feltételek / Érzékenység, válasz
késleltetés (válaszidő) és teljesítmény tűz esetén,
küszöb-hőmérséklet, hőmérséklet-emelkedés
Működési megbízhatóság

minden felhasználási területre

31.4

Tartós működési biztonság és késleltetés, hőállóság
Rázásállóság

31.5

Korrózióállóság

32

Beépített tűzoltó berendezések / Gázzal oltó berendezések részegységei / Nyomásmérő eszközök
és nyomáskapcsolók követelményei és vizsgálati módszerei

32.2

Névleges működtetési feltételek

32.3

Működési megbízhatóság
Tartós működési biztonság
Korrózióállóság

32.4

minden felhasználási területre

33

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (mechanikai súlymérő
eszközök)

33.1

Névleges működtetési feltételek

33.2

Működési megbízhatóság

33.3

Korrózióállóság

33.4

Nem fém alkatrészek szilárdsága

minden felhasználási területre
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34

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (pneumatikus tűzjelző
berendezések)

34.1

Névleges működtetési feltételek

34.2

Válaszkésleltetés (válaszidő)
Működési megbízhatóság
Tartós működési biztonság
Korrózióállóság

34.3
34.4

minden felhasználási területre

34.5

Tartós működési biztonság
Nem fém alkatrészek szilárdsága

35

Beépített tűzoltó berendezések: gázzal oltó berendezések részegységei (visszacsapó és
torlószelepek)

35.1

Oltóanyag-eloszlás

35.2

A működés megbízhatósága

35.3

A működési megbízhatóság időtartama

35.4

Rezgéssel szembeni ellenállás

36

Beépített tűzoltó berendezések / Tömlőberendezések / Tömlődob alaktartó tömlővel

36.1

Oltóanyag-eloszlás

36.2

A működés megbízhatósága

36.3

A tömlők kihúzhatósága

36.4

A működési megbízhatóság tartóssága

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

36.5

Veszélyes anyagok

37

Beépített tűzoltó berendezések: tömlőberendezések (falitűzcsap-szekrények lapostömlővel)

37.1

Oltóanyag-eloszlás

37.2

A működés megbízhatósága

37.3

A tömlők kihúzhatósága

37.4
37.5

38

A működési megbízhatóság tartóssága
Veszélyes anyagok

Felszín alatti tűzcsap

minden felhasználási területre
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38.1

Működési megbízhatóság

38.2

Csatlakozási méretek
Tartós működőképesség, korrózióval szembeni
megbízhatóság

38.3
38.4

Tartós működőképesség megbízhatósága; tartósság

39

Felszín feletti tűzcsap

39.1

Működési megbízhatóság

39.2

Csatlakozási méretek
Tartós működőképesség, korrózióval szembeni
megbízhatóság

39.3
39.4

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

Tartós működőképesség megbízhatósága; tartósság

11. Szaniterek
A
TERMÉKTULAJDONSÁG

SORSZÁM

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Bűzelzárós WC-csészék és WC-berendezések / Fürdőszobák, WC-k

1.1

Öblítővíz kapacitása

1.3

Visszafolyás megelőzése

1.5

Tisztíthatóság

1.7

Terhelési ellenállás

1.9

Víztömörség

1.11

Szelep megbízhatósága

1.13

Tartósság

2

Háztartási célú zuhanytálcák

2.1

Tisztíthatóság

2.2

Tartósság

3

Háztartási célú fürdőkádak

3.1

Tisztíthatóság

3.2

Tartósság

4

Egészségügyi berendezések. Kommunális mosók

4.1

Tisztíthatóság

4.2

Tartósság

4.3

Terhelési ellenállás

szabványos 1. és 2. típusú
termékeknél

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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5

Bidék

5.1

Tisztíthatóság

5.2

Tartósság

5.3

Terhelési ellenállás

6

Zuhanyfülkék

6.1

Tisztíthatóság

6.2

Tartósság

6.3

Ütésállóság, törési tulajdonságok

7

Mosdók

7.1

Tisztíthatóság

7.2

Tartósság

minden felhasználási területre

7.3

Terhelési ellenállás
A túlfolyás kifolyási értéke

CL 25, 20, 15, 10, 00 kifolyási osztály

7.4

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

8

Konyhai mosogatók, konyhákban élelmiszerek előkészítése, edények mosogatása, háztartási
szennyvíz elvezetése

8.1

Tisztíthatóság

8.2

Tartósság

8.3

Terhelési ellenállás

csak fali mosogatóknál

8.4

Veszélyes anyagok

minden felhasználási területre

9

Fali vizeldék

9.1

Tisztíthatóság

9.2

Tartósság

9.3

Statikai terhelhetőségi

csak fali mosogatóknál

9.4

A visszafolyás meggátlása

minden felhasználási területre

10

Örvényfürdők és pezsgőfürdők, házi, beltéri alkalmazásra

10.1

Haj beakadásával szembeni védelem

10.2

Tisztíthatóság

10.3

Tisztíthatóság állandósága

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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11

11.1

WC-k és vizeldék öblítőtartályai WC-k és vizeldék vízöblítéséhez

Víztömörség

11.2
11.3
11.4

Töltőszelep megbízhatósága
Zajszint

11.5

Tartósság

1. típusú WC-hez, 2. típusú WC
öblítőtartálya és 3. típusú vizeldéhez

Öblítővíz kapacitása

12. Forgalmi kellékek: közúti berendezések
A
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Forgalomirányító berendezések / Figyelmeztető és biztonsági fényjelzők

1.1

Fényerősség

1.2

Színtulajdonságok

1.3

Fényvisszavető berendezések

1.4

Elektromos követelmények

1.5

A villogó fényjelzők villogási aránya és a bekapcsolt idő

1.6

Elektromágneses összeférhetőség

1.7

Mechanikai szilárdság

1.8

Időjárás-állóság

1.9

Biztonságos rögzítés és zárás

1.10

Passzív biztonság

2

Forgalomirányító berendezések, fényjelző készülékek, a 200 mm és 300 mm névleges jelzőfelületátmérőjű, piros, sárga és zöld közúti közlekedési fényjelzők (a hordozható fényjelzők nem ide
tartoznak)

2.1

Ütőszilárdság

2.2

Rezgésszilárdság

2.3

Fénysűrűség

2.4

Fényerősség-eloszlás

2.5

Fénysűrűség egyenletesség

2.6

Legnagyobb fantomjelzés-viszony

2.7

A fényjelzők színe

2.8

minden felhasználási területre

Fényerősség

minden felhasználási területre
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3

Állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések, állandó jelzőtáblák, teljes jelzőtábla-összeállítás

3.1

Fényvisszavető jelzőfelületi anyag

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Nappali színérték és fénysűrűségi tényező
Az RA fényvisszavetési együttható
Időjárás-állósági vizsgálat
Ütőszilárdság

3.2

Szerkezeti teljesítmény

3.2.1

Részleges biztonsági tényezők

3.2.2

Részleges anyagtényezők

3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

Szélhatások
Dinamikus nyomás hóeltakarításból
Koncentrált terhek
Állandó terhek

minden felhasználási területre

Ideiglenes alakváltozások

3.2.8

Behajlás

3.2.9

Csavarás

3.2.10

Állandó alakváltozások

3.3

Tartók

3.3.1

minden felhasználási területre

Alapszekrények
minden felhasználási területre

3.3.2

Teljesítmény járműütközéskor

3.3.3

Korrózióállóság

3.4

Jelzőtáblalemezek, jelzőfelületek, belső átvilágítású jelzőtáblák, kívülről megvilágított jelzőtáblák
és tartók
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3.4.1

Korrózióállóság

3.4.2

Felerősítések

3.4.3

Nappali színérték és fénysűrűségi tényező

3.4.4

Vizuális teljesítmény tartóssága

3.4.5

Ütőszilárdság

3.4.6

Átlagos fénysűrűség

3.4.7

Fénysűrűségkontraszt

3.4.8

Fénysűrűség egyenletessége

3.4.9

Ütőszilárdság

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

3.5

Veszélyes anyagok

4

Állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések, belső átvilágítású forgalomterelő oszlopok (TTB)

4.1

Ütőszilárdság

4.2
4.3

Nappali színértékek és fénysűrűségi tényező
Átlagos fénysűrűség

4.4

Fénysűrűség egyenletessége

4.5

Fénysűrűségkontraszt

4.6

Statikus terhelés hatására az alakváltozás

4.7

Elfordulás

4.8

Korrózióállóság

4.9

Vizuális teljesítmény tartóssága

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

4.10

Veszélyes anyagok

5

Állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések, vezetőoszlopok és fényvisszavetők

5.1

Vezetőoszlop

5.1.1

Nappali színérték és fénysűrűségi együttható

5.1.2

Statikus követelmény (szélterhelés)

5.1.3

Dinamikus ütőszilárdság

5.1.4

Korrózióállóság

5.1.5

Természetes időjárás-állóság

minden felhasználási területre
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5.2

Fényvisszavetők

5.2.1

Nappali színérték és fénysűrűségi tényező

5.2.2

Éjszakai színérték

5.2.3

RA fényvisszavetési együttható

5.2.4

Dinamikus ütőszilárdság

5.2.5

Korrózióállóság

5.2.6

Vízállóság

5.2.7

Tartósság

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

5.3

Veszélyes anyagok

6

Függőleges közúti jelzések, változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák

6.1

Szín

6.2

Fénysűrűség

6.3

Fénysűrűségi arány

6.4

Hőmérsékleti osztály

6.5

Elektromos alkatrészek ellenállása a szennyező hatásoknak

6.6

Korrózióállóság

6.7

Burkolatok által nyújtott védettségi fokozatok

6.8

Ellenállás a vízszintes terheknek

6.9

Tartószerkezet passzív biztonsága

6.10

Ütésállóság

6.11

Villamosenergia-ellátás és korlátok

6.12

Kikapcsolási feszültségérzékenység

6.13

Veszélyes anyagok

7

Közúti zajárnyékoló berendezések

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
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7.1

Hangelnyelés

7.2

Hanggátlás

7.3

Terhekkel szembeni ellenállás

7.4

Tűzállósági teljesítmény

7.5

Kőtörmelékhullás veszélye

7.6

Veszélyes anyagok kibocsátása

7.7
7.8

minden felhasználási területre

Tartósság (akusztikai és nem akusztikai jellemzők esetén)
Kőfelverődés

8

Közúti visszatartó rendszerek: biztonsági korlátok, ütközés csillapítók, kezdő- és végszerkezetek,
átmeneti szerkezetek, jármű mellvédek

8.1

Feltartóztatási fokozat

8.2

Ütközés súlyossága

8.3

Hatástartomány

8.4

Dinamikus behajlás

8.5

Tartósság

8.6

Teljesítményszint

8.7

Visszatérítési zóna

8.8

Oldalirányú elmozdulás

8.9

Kilépési terület

9

Vasbeton és feszített beton lámpaoszlopok, legfeljebb 20 méter magas egyenes, illetve legfeljebb
18 méter magas konzolos, vasbeton vagy feszített beton lámpaoszlopok

9.1

A vízszintes erőkkel (szélteherrel) szembeni ellenállás

9.2

A jármű-ütközésnek való ellenállás (passzív biztonság)

9.3

Tartósság

10

Acél lámpaoszlopok, legfeljebb 20 méter magas egyenes, illetve legfeljebb 18 méter magas
konzolos lámpaoszlopok

10.1

Alapanyag acél szerkezet anyaga

10.2

Alapanyag lehorgonyzó csavar

10.3

Hegesztés

10.4

A vízszintes erőkkel (szélteherrel) szembeni ellenállás

10.5

Mechanikus ütés elleni védelem

10.6

A jármű-ütközésnek való ellenállás (passzív biztonság)

10.7

Korrózió elleni védelem

11

Alumínium lámpaoszlopok legfeljebb 20 méter magas egyenes, illetve legfeljebb 18 méter magas
konzolos lámpaoszlopok

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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11.1

Alapanyag alumínium fajta

11.2

Alapanyag lehorgonyzó csavar

11.3

Hegesztés

11.4

A vízszintes erőkkel (szélteherrel) szembeni ellenállás

11.5

Mechanikus ütés elleni védelem

11.6

A jármű-ütközésnek való ellenállás (passzív biztonság)

11.7

Korrózió elleni védelem

minden felhasználási területre

13. Szerkezeti faanyagok / elemek és segédanyagaik
SORSZÁM

A

B

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Faszerkezetek / Szilárdság szerint osztályozott, négyszög keresztmetszetű szerkezeti fa
szerkezeti elemek

1.1

Hajlítószilárdság

1.2

Nyomószilárdság

1.3

Húzószilárdság

1.4

Nyírószilárdság

1.5

Rugalmassági modulus

1.6

Tartósság

1.7

Tűzállósági teljesítmény (vizsgálattal vagy számítással
igazolt)

1.8

Tűzvédelmi osztály

1.9

Veszélyes anyagok

2

Faszerkezetek. Előregyártott, szeglemezes szerkezeti elemek termékkövetelményei

2.1

Szerkezeti faanyag szilárdsági osztálya

2.2

Geometriai hibák

2.3

Ékcsapolt kötésű fűrészáruk

2.4

Alaktartósság

2.5

Tűzvédelmi osztály

2.6

Biológiai kártevőkkel szembeni ellenállás

2.7

Szeglemez rögzítő elemek

2.8

Támaszerővel szembeni ellenállás és merevség

2.9

Tűzállósági teljesítmény (vizsgálattal vagy számítással
igazolt)

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek
fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek
fel
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2.10

Tűzvédelmi osztály

2.11

Az elemek geometriai mérete és métertűrése

2.12

Csatlakozási hézag

2.13

Keresztmetszet csökkenés

2.14

Nedvességtartalom

2.15

Méretpontosság

2.16

Göcsök meghatározása

2.17

Kapcsoló elem elhelyezési pontossága

2.18

Kapcsoló elem kiugrása

2.19

Kapcsoló elem beágyazódása
Akusztikai teljesítőképesség

2.20
Hővezetési ellenállás
2.21

2.22

Veszélyes anyagok

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben
történő felhasználáskor, amelyekkel
szemben akusztikai követelmények
lépnek fel
olyan épületszerkezetekben
történő felhasználáskor,
amelyekkel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

14. Faalapú panelek és elemek
SORSZÁM

1

A
TERMÉKTULAJDONSÁG

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Építési célú fa alapanyagú lemezek (tömör falemezek, furnérfa, rétegelt lemez, OSB (vékony,
hosszú és irányított forgácselrendezésű), forgácslap (cementkötésű, műgyanta kötésű),
rostlemezek (kemény,- félkemény,- lágy) / Tartószerkezeti elemek belső térben (száraz , nedves
környezetben), tartószerkezeti elemek külső térben, nem tartószerkezeti elemek belső térben
nedves környezetben, nem tartószerkezeti elemek külső térben, tartógerendán teherhordó
födémburkolatként belső térben

1.1

Mechanikai szilárdság (hajlítószilárdság)

1.2

Tűzvédelmi osztály

1.3

Tűzállósági teljesítmény (vizsgálattal vagy számítással
igazolt)

minden felhasználási területre

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

1.4

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyagok
A
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG

1

Általános felhasználású cementek

minden felhasználási területre

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
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1.1

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

1.2

Klinkertartalom

1.3

Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa

1.4

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

1.5

Kötési idő

1.6

Oldhatatlan maradék

1.7
1.8

Izzítási veszteség
Térfogat-állandóság – tágulás

1.9

Szulfáttartalom (SO3-ként)

1.10

Hidratációs hő

1.11

Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél)

1.12

Kloridtartalom

1.13

C3A-tartalom a klinkerben

1.14

Tartósság

1.15

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

2

Kőművescement

2.1

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

2.2

Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa

2.3

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

2.4

Kötési idő kezdete

2.5

Kötési idő vége

2.6
2.7

Őrlési finomság (szitamaradék)
Térfogat-állandóság – tágulás

2.8

Szulfáttartalom (SO3-ként)

2.9

Kloridtartalom

2.10

A friss habarcs levegőtartalma

2.11

A friss habarcs vízmegtartása

2.12

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

3

Kalcium-aluminát cement

3.1

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

3.2

Nyomószilárdság (6 órás korban) ≥ Mpa

3.3

Nyomószilárdság (24 órás korban) ≥ Mpa

3.4

Kötési idő

3.5

Alumínium-oxid-tartalom

3.6

Szulfid-tartalom

3.7

Klorid-tartalom

3.8
3.9

Alkália-tartalom
Szulfáttartalom (SO3-ként)

3.10

Tartósság

3.11

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

beton, habarcs, injektált habarcs
és egyéb keverékek készítése
az építőipar számára és építési
termékek előállítására

habarcs készítése tégla- és
blokkfalazáshoz, valamint kültéri és
beltéri vakoláshoz

beton, habarcs, injektáló habarcs és
más keverékek készítése építési és
építőanyag-gyártására célokra
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4

Nagyon kis hőfejlesztésű különleges cementek

4.1

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

4.2

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

4.3

Kötési idő

4.4

Oldhatatlan maradék

4.5
4.6

Izzítási veszteség
Térfogat-állandóság – tágulás

4.7

Szulfáttartalom (SO3-ként)

4.8

Kloridtartalom

4.9

Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél)

4.10

Hidratációs hő

4.11

Tartósság

4.12

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

5

Építési mész

5.1

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

5.2

Kötési idő kezdete

5.3

Kötési idő vége

5.4
5.5

Levegőtartalom
CaO+MgO

5.6

MgO

5.7

CO2

5.8

Szulfáttartalom (SO3-ként)

5.9

Aktív mész

5.10
5.11

Reakcióképesség
Térfogat-állandóság – tágulás

5.12

Szemcseméret

5.13

Szemcseméret-eloszlás

5.14

Besüllyedés

5.15

Tartósság

6

Nagy szulfáttartalmú kohósalakcement
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beton, habarcs, injektáló habarcs és
más keverékek készítése építési és
építőanyag-gyártására célokra

kötőanyag készítése habarcsokhoz
(falazóhabarcsok, kültéri és
beltéri vakolóhabarcsok),
valamint egyéb építési termékek
készítéséhez (pl. kalcium-szilikát
téglák, pórusbeton, beton stb.) és
mélyépítési alkalmazásokhoz (talaj,
aszfaltkeverékek stb.)
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6.2

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

6.3

Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa

6.4

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

6.5
6.6

Kötési idő
Oldhatatlan maradék

6.7

Izzítási veszteség

6.8

Térfogat-állandóság – tágulás

6.9

Szulfáttartalom (SO3-ként)

6.10

Kloridtartalom

6.11

Hidratációs hő

6.12

Tartósság, szulfátállóság

6.13

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

7

Hidraulikus kötőanyagok nem teherhordó szerkezeti felhasználásra

7.1

Alkotórészek és összetétel

7.2

Őrlési finomság (szitamaradék)

7.3

Kötési idő

7.4

Nyomószilárdság

7.5
7.6

Térfogat-állandóság – tágulás
Szulfáttartalom (SO3-ként)

7.7

A friss habarcs levegőtartalma

7.8

A friss habarcs vízmegtartó képessége

7.9

Tartósság

7.10

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

8

Különleges cementek: Mérsékelten szulfátálló cementek

8.1

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

8.2

Klinkertartalom

8.3

Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa

8.4

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

8.5

Kötési idő

8.6

Oldhatatlan maradék

8.7
8.8

Izzítási veszteség
Térfogat-állandóság – tágulás

8.9

Szulfáttartalom (SO3-ként)

8.10

Kloridtartalom

8.11

Tartósság

8.12

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

8.13

C3A tartalom a klinkerben

8.14

Szulfátduzzadás

9

Különleges cementek: Fehércementek

beton, habarcs, injektáló habarcs és
más keverékek készítése építési és
építőanyag-gyártására célokra

falazóhabarcs, kül- és beltéri
vakolóhabarcs, valamint más nem
teherhordó szerkezeti építési
termékek készítéséhez

Beton, habarcs, injektált habarcs
és egyéb keverékek készítése
az építőipar számára és építési
termékek előállítására
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9.1

Összetétel, a cement szabványos megnevezése

9.2

Klinkertartalom

9.3

Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa

9.4

Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa

9.5

Kötési idő

9.6

Oldhatatlan maradék

9.7
9.8

Izzítási veszteség
Térfogat-állandóság – tágulás

9.9

Szulfáttartalom (SO3-ként)

9.10

Fehérség

9.12

Kloridtartalom

9.13

Tartósság

9.11

Vízoldható Cr(VI)-tartalom

9.12

Fe2O3 tartalom a klinkerben

fokozott esztétikai igényt kielégítő
építészeti elemekhez, díszítő
elemekhez, műkőtermékekhez és
szobrászmunkák készítésére

16. Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagaik), utófeszítő rendszerek
A
B
SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

1

Feszítő készletek

1.1

Geometriai tulajdonságok

1.2

Feszítőelemek mechanikai jellemzői

1.3

Statikus teherrel szembeni ellenállás

1.4

Fárasztással szembeni ellenállás

1.5

Súrlódási tényező

1.6

Ékcsúszás

1.7

Iránytörés/irányváltás határértéke

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

szerkezetek utófeszítéséhez,
szerkezetek vagy szerkezetrészek
feszítéséhez

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok
SORSZÁM

A

B

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és
pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

1.1

Méretek és mérettűrések

1.2

Alak

1.3

Nyomószilárdság

1.4

Nedvesség okozta alakváltozás

1.5

Tapadószilárdság
Aktív oldható sótartalom

minden felhasználási területre

1.7

Vízfelvétel

1.8

Páraáteresztő képesség

nem védett falazott szerkezetekben,
csak égetett agyag falazóelemek
esetén
nem védett falazott szerkezetek
minden felhasználási területre

1.9

Tartósság: fagyhatással szemben

nem védett falazott szerkezetek

1.6
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1.10

Bruttó száraz testsűrűség

minden felhasználási területre

Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező)

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
energetikai követelmények lépnek
fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

1.11
1.12

Tűzvédelmi osztály

1.13

Veszélyes anyagok

2

Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező
munkáihoz
Kapilláris vízfelvétel

2.1

2.2
2.3

Vízfelvétel időjárási ciklusok után
Vízbehatolás

felújító (R) vakolóhabarcsoknál

Páradiffúziós tényező (µ)

felújító (R) és hőszigetelő
vakolóhabarcsoknál és minden
más kültéri felhasználású
vakolóhabarcsoknál
minden felhasználási területre

2.4
2.5
2.6

felújító (R) vakolóhabarcsoknál
és egyrétegű (OC) kültéri
felhasználású vakolóhabarcsoknál
és minden más kültéri felhasználási
vakolóhabarcsnál
egyrétegű (OC) kültéri felhasználású
vakolóhabarcsoknál

Tapadószilárdság
Tapadószilárdság időjárási ciklusok után

egyrétegű (OC) kültéri felhasználású
vakolóhabarcsoknál

2.7

Hővezetési tényező

2.8

Megszilárdult habarcs testsűrűsége

2.9

Nyomószilárdság

2.10

Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés
25 fagyasztási ciklus után

kültéri felhasználású
vakolóhabarcsoknál

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

2.13

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

3

Falszerkezeti habarcsok falazóhabarcsok falakon, oszlopokon és válaszfalakon

3.1

Nyomószilárdság

tervezett falazóhabarcsoknál

3.2

Az összetevők aránya

előírt összetételű habarcsoknál

3.3

Tapadószilárdság

minden felhasználási területre

2.11
2.12

minden felhasználási területre
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Kezdeti nyírószilárdság
3.4

3.5

Kloridtartalom

3.6

Levegőtartalom

3.7

Vízfelvétel

3.8

Páraáteresztő képesség
Megszilárdult habarcs testsűrűsége

általános felhasználású és könnyű
tervezett falazóhabarcsoknál
és vékony rétegű tervezett
falazóhabarcsoknál
vasalt falazatokhoz alkalmazott
falazóhabarcsoknál
minden felhasználási területre
kültéri épületelemekhez használt
falazóhabarcsoknál

3.11

Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25
fagyasztási ciklus után

hőszigetelő elvárásoknak megfelelő
épületelemekhez alkalmazott
falazóhabarcsoknál és könnyű
falazóhabarcsoknál
hőszigetelő elvárásoknak megfelelő
épületelemekhez alkalmazott
falazóhabarcsoknál
kültéri épületelemekhez használt
falazóhabarcsoknál

3.12

Bedolgozhatósági idő

minden felhasználási területre

3.13

Adalékanyag legnagyobb szemcsemérete

3.14

Korrekciós idő

3.9
Hővezetési tényező
3.10

Tűzállósági teljesítmény

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

3.15
3.16
3.17

vékony rétegű falazóhabarcsoknál

18. Szennyvízelvezetési és kezelési termékek
A
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Csatornázási aknaelemek betonból / Aknafenék, aknagyűrű és aknaszűkítő elemek, valamint
folyásfenék és padka bevonata

1.1

a. Aknafenék

1.1.1

Beton szilárdsági jele

1.1.2

Cement (kötőanyag) szulfátállósága

1.1.3

Nyomószilárdság fúrt magmintán

1.1.4

Folyásfenék és oldalfalak kialakítása

1.1.5

Felületi hibák

1.1.6

Méretek

1.1.7

Aknarendszer vízzárósága

1.1.8

Vízfelvétel

1.1.9

Beton szulfátállósága

1.1.10

Beton vegyszerállósága

minden felhasználási területre
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1.2

b. Aknagyűrű

1.2.1

Beton szilárdsági jele

1.2.2

Cement (kötőanyag) szulfátállósága

1.2.3

Éltörő szilárdság

1.2.4

Felületi hibák

1.2.5

Méretek

1.2.6

Aknarendszer vízzárósága

1.2.7

Vízfelvétel

1.2.8

Beépített hágcsók teherbírása, alakváltozása

1.2.9

Beton szulfátállósága

1.2.10

Beton vegyszerállósága

1.3

c. Aknaszűkítő

1.3.1

Beton szilárdsági jele

1.3.2

Cement szulfátállósága

1.3.3

Aknarendszer függőleges szilárdsága

1.3.4

Felületi hibák

1.3.5

Méretek

1.3.6

Aknarendszer vízzárósága

1.3.7

Vízfelvétel

1.3.8

Beépített hágcsók teherbírása, alakváltozása

1.3.9

Beton szulfátállósága

1.3.10

Beton vegyszerállósága

1.3.11

d. Folyásfenék és padka bevonata

1.3.12

Erős vegyi hatással szembeni ellenállás

2

Gömbgrafitos öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok és azok kötései csatornázáshoz

2.1

Méret (kompatibilitás, külső átmérő DE)

2.2

Alapanyag szakítószilárdsága

2.3

Alapanyag szakadási nyúlása

2.4

Alapanyag keménysége

2.5

Ütési ellenállás

2.6

Hosszirányú hajlítószilárdság

2.7

Megengedhető alakváltozáshoz tartozó maximális erő
nagysága

2.8

Tömítettség (gáz és folyadék esetén)

2.8.1

belső nyomás

2.8.2

belső vákuum

2.8.3

külső nyomás

2.8.4

ciklusos nyomásváltozás

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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2.9

Tartósság

2.9.1

Csövek és idomok külső védelme

2.9.2

Csövek és idomok belső védelme

2.10

minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

Veszélyes anyagok

19. Padlóburkolatok
A
TERMÉKTULAJDONSÁG

SORSZÁM

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Természetes útburkoló kőlapok külsőtéri felhasználás gyalogos és járműforgalomra

1.1

Hajlítási törőszilárdság

1.2

Csúszási-ellenállás

1.3

Tartósság

1.4

Méretek és alak

1.5

Kopásállóság

1.6

Megjelenés

1.7

Vízfelvétel

1.8

Kőzettani leírás

1.9

Kémiai felületkezelés

1.10

Testsűrűség

1.11

Nyomószilárdság

2

Természetes útburkoló kövek külsőtéri felhasználás gyalogos és járműforgalomra

2.1

Nyomószilárdság

2.2

Csúszási-ellenállás

2.3

Tartósság

2.4

Méretek és alak

2.5

Kopásállóság

2.6

Megjelenés

2.7

Vízfelvétel

2.8

Kőzettani leírás

2.9

Kémiai felületkezelés

2.10

Testsűrűség

3

Természetes útszegélykövek külsőtéri felhasználás gyalogos és járműforgalomra

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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3.1

Hajlítási törőszilárdság

3.2

Tartósság

3.3

Méretek és alak

3.4

Megjelenés

3.5

Vízfelvétel

3.6

Kőzettani leírás

3.7

Kémiai felületkezelés

3.8

Testsűrűség

3.9

Nyomószilárdság

4

Természetes építőkövek és burkolólapok

4.1

Tűzvédelmi osztály

4.2

Hajlítószilárdság

4.3

Kapocslyuk kitörési erő

kapcsolt homlokzatburkolat

4.4

Testsűrűség

minden felhasználási területre

4.5

Tartósság / fagyállóság

külső téri felhasználás

Hőlökésállóság

külső téren vagy hőlökésnek kitett
helyeken

4.6

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

4.7

Vízfelvétel / Kapilláris vízfelvétel

4.8

Méretek és alak

4.9

Megnevezés, kőzettani leírás

4.10

Megjelenés

5

Természetes építőkövek, vékony kőlapok (hosszúság, szélesség ≤ 610 mm,
vastagság ≤ 12 mm) járó- és lépcsőburkoló lap, valamint fal- és mennyezetburkolólap
felhasználás esetén

5.1

Tűzvédelmi osztály

5.2

Hajlítószilárdság

minden felhasználási területre

5.4

Testsűrűség

padlóburkoló anyagként való
felhasználás
minden felhasználási területre

5.5

Tartósság / fagyállóság

külső téri felhasználás

5.6

Méretek és alak

5.7

Megnevezés, kőzettani leírás

5.8

Megjelenés

5.9

Vízfelvétel / Kapilláris vízfelvétel

5.3

5.10
5.11

Csúszás-ellenállás

minden felhasználási területre

Hőlökésállóság
Kopásállóság

minden felhasználási területre

külső téren vagy hőlökésnek kitett
helyeken
padlóburkoló anyagként való
felhasználás

6

Kerámiai burkolólapok, padló- és falburkoló anyagként

6.1

Törőterhelés, hajlítószilárdság

minden felhasználási területre

Hajlító-húzó szilárdság

csak azon burkolólapok esetében,
amelyeket mennyezet burkolására
használnak

6.2

64435

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 122. szám

Kötőszilárdság/tapadási szilárdság
6.3
6.4
6.5

Csúszásgátló tulajdonság, vizes helyiségben nedves SRT
érték
Csúszásgátló tulajdonság

csak az áthaladási területeken
felhasznált burkolólapok esetén,
amelyek véletlenszerűen leeshetnek
padlóburkolásra belső térben
padlóburkolásra külső térben,

6.6

Tartósság

minden felhasználási területre

6.7

fagyási / olvadási igénybevétel

kültéri padlóburkolásra

6.8

Tartósság

egyéb esetben

6.9

Hőlökésállóság

anyagtól függően, ha szükséges

6.10

Méret és felületi minőség

minden felhasználási területre

6.11

Vízfelvétel

minden felhasználási területre

Kopásállóság

6.13

Vegyszerállóság

padlóburkolásra mázas és mázatlan
lapok esetén
minden felhasználási területre

6.14

Foltosodásállóság

mázas és mázatlan lapok esetén

Tűzvédelmi osztály

csak azon burkolólapok esetén,
amelyekkel szemben tűzvédelmi
követelményeket támasztanak
abban az esetben, ha az 1997/2006/
EK rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

6.12

6.15
Veszélyes anyagok
6.16

7

Beton útburkoló elemek tetők valamint gyalogosok, illetve járművek által használt területek
– pl. járdák, gyalogos zónák, kerékpárutak, parkolók, utak, autópályák, ipari területek (dokkok
és kikötők is), repülőgép utak, autóbusz megállók, benzinkutak stb. – burkolására használva

7.1

Vízfelvétel

7.2

Időjárásállóság fagyállóság olvasztósó jelenlétében

7.3

Hasító-húzó szilárdság

7.4

Törőerő

7.5

Kopásállóság száraz felületen

7.6

Csúszásellenállás, nedves felületen mérve
Veszélyes anyagok

7.7

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

8

Beton járdalapok gyalogosok, ill. járművek által használt utak, valamint tetők burkolására
használt, előregyártott beton burkolólapok és kiegészítők.

8.1

Vízfelvétel

8.2

Időjárásállóság: fagyállóság olvasztósó jelenlétében

8.3

Kopásállóság, száraz felületen

8.4

Hajlítószilárdság

8.5

Törőteher

8.6

Csúszásellenállás, nedves felületen mérve
Veszélyes anyagok

8.7

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
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9

Beton útszegélykövek előregyártott vasalatlan beton szegélyelemek vagy vízelvezetőárokelemek, melyeket forgalmi területeken, vagy tetőkön használhatnak

9.1

Hajlítószilárdság

9.2

Nyomószilárdság, csak ha a hajlítást nem lehet elvégezni
a méretek miatt

9.3

Vízfelvétel

9.4

Időjárásállóság: fagyállóság olvasztósó jelenlétében

9.5

Kopásállóság, száraz felületen

9.6

Csúszásellenállás, nedves felületen mérve
Veszélyes anyagok

9.7

10

Fa padlóburkolatok

10.1

Fafajok

10.2

Megjelenés

10.3

Nedvességtartalom

10.4

Geometriai jellemzők

10.5

Sűrűség

10.6

Keménység

10.7

Tűzvédelmi osztály

10.8

Veszélyes anyagok

10.9

Törőszilárdság

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre

kivéve a „Hajópadló fenyő
fűrészáruból” terméket
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
minden felhasználási területre,
kivéve a fafurnér burkolatot
minden felhasználási területre

10.10

Csúszósság

10.11

Hővezető képesség

10.12

Biológiai tartósság

10.13

Hordozóréteg tapadó-húzószilárdsága

10.14

Felületi réteg tapadószilárdsága

10.15

Kopásállóság

11

Mozaiklapok beltéri használatra, cementkötésű, vasalatlan, üzemben előállított mozaiklapok
(terrazzo lapok)

11.1

Vízfelvétel

11.2

Hajlító-húzószilárdság és törőterhelés

11.3

Kopásállóság

11.4

Csúszásállóság

csak a furnérozott
padlóburkolatoknál

minden felhasználási területre
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Veszélyes anyagok
11.5

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

12

Mozaiklapok kültéri használatra cementkötésű, vasalatlan, üzemben előállított mozaiklapok
(terrazzo lapok)

12.1

Időjárás-állóság

12.2

Hajlító-húzószilárdság és törőterhelés
Kopásállóság
minden felhasználási területre

12.3
12.4

Csúszásállóság
Veszélyes anyagok

12.5

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

13

Betonburkolatokban használt teherátadó acélbetétek előírásai teherátadó acélbetétekre,
melyeket az utak, repülőterek és egyéb közlekedési területek készített betonburkolataihoz
használnak

13.1

Szakítószilárdság

13.2

A teherátadó acélbetétek átmérője

13.3

A teherátadó acélbetétek hosszúsága

13.4

Tartósság (korrózió elleni védelem)
Veszélyes anyagok kioldódása

13.5

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

15

Műkövek vékony kőlapok padlók és lépcsők burkolásához, kül- és beltéren: olyan
mesterségesen előállított, legfeljebb 600×600 mm felületű, vékony (6-20 mm vastagságú)
lapok, melyeket habarccsal, vagy ragasztóval rögzítenek beépítéskor

15.1

Vízfelvétel

15.2

Hajlítószilárdság

15.3

Kopásállóság

15.4

Csúszásállóság

15.5

Hősokk-állóság

15.6

Ütésállóság

15.7

Fagyállóság
Veszélyes anyagok

15.8

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
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16

Rugalmas, textil és rétegelt padlóburkoló anyagok: műanyagból, linóleumból, parafából,
gumiból, textilből, rétegelt lapokból, laza fektetésű padlópanelokból készült padlóburkoló
anyagok, melyeket épületen belüli, vagy kültéri alkalmazásra szánnak a gyártó előírásai szerint
beépítve

16.1

Általánosan minden terméktípusra

Tűzvédelmi osztály

16.2

PVC padlóburkoló anyagok – Általánosan

16.2.1

Pentaklór-fenol tartalom

16.2.2

Formaldehid kibocsátás

16.2.3

Illékony szervesanyag kibocsátás
Vízzáróság

16.2.4

minden felhasználási területre

beltéri felhasználási területre
vizes területen történő
alkalmazásnál

16.2.5

Csúszási ellenállás

16.2.6

Lapméret

16.2.7

Derékszögűség

16.2.8

Négyzetméter tömeg

16.2.9

Hőkezelés utáni méretváltozás

16.2.10

Kopásállósági csoport/Kopási veszteség

16.2.11

Színtartóság fénnyel szemben

16.2.12

Elektrosztatikus feltöltődési hajlam

16.2.13

Elektromos ellenállás

16.3

Homogén PVC padlóburkoló anyagok

16.3.1

Teljes vastagság tűrése

16.3.2

Kopásállósági csoport

16.3.3

Maradó benyomódás

16.3.4

Hajlíthatóság

16.3.5

Teljes vastagság – Kopásállósági csoport

minden felhasználási területre

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi
osztálynál
32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi
osztálynál

16.3.6
16.3.7

Hegesztési varrat szilárdsága

minden felhasználási területre

speciális alkalmazásnál

minden felhasználási területre

16.4

Tömör heterogén, habréteget tartalmazó és habosított PVC padlóburkoló anyagok

16.4.1

Teljes vastagság

minden felhasználási területre

16.4.2

Kopásállósági csoport- Koptatóréteg vastagság

minden felhasználási területre

16.4.3

Koptatóréteg vastagság tűrése

16.4.4

Maradó benyomódás

16.4.5

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

minden felhasználási területre
21 22, 22+ 23, 31 32, 41 33, 42, 34,
43 igénybevételi osztálynál
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16.4.6
16.4.7

Rétegelválási szilárdság

minden felhasználási területre

Hegesztési varrat szilárdság

32, 33, 34, 41, 42, 43, D24641
igénybevételi osztálynál

16.5

Kis hajlékonyságú PVC padlóburkoló lapok

16.5.1

Maradó benyomódás

16.5.2

Hajlíthatóság

16.5.3

Teljes névleges vastagság

minden felhasználási területre

16.5.4

Kopásállósági csoport

minden felhasználási területre

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi
osztálynál

16.5.5

minden felhasználási területre

16.6

PVC padlóburkoló anyagok parafa alapú hátoldallal

16.6.1

Parafa hátoldal vastagsága

16.6.2

Maradó benyomódás

16.6.3

Rétegelválási szilárdság

16.6.4

A névleges teljes vastagság tűrése

16.6.5

Koptatóréteg vastagság

minden felhasználási területre

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi
osztálynál

16.6.6

minden felhasználási területre

16.7

Préselt parafa hátoldalú PVC koptatórétegű padlóburkoló lapok

16.7.1

A névleges teljes vastagság tűrése

16.7.2

Parafa hátoldal vastagsága

16.7.3

PVC koptatóréteg vastagságának tűrése

16.7.4
16.7.5
16.7.6
16.7.7
16.7.8

16.8

Maradó benyomódás
Rétegelválási szilárdság
Hegesztési varrat szilárdság
Teljes vastagság / koptatóréteg vastagság
Alkalmasság görgős szék igénybevételre

minden felhasználási területre
32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi
osztálynál
minden felhasználási területre
23, 31, 32, 33, 34, 41, 42
igénybevételi osztálynál
minden felhasználási területre
32, 33, 34, 41, 42 igénybevételi
osztálynál

PVC padlóburkoló anyagok nedves területeken való felhasználásra – termékek az MSZ EN 649
(W1, W2 típus) és az MSZ EN 651 (W3 típus) előírásainak megfelelőek
Névleges vastagság

„A” kategória – normál igénybevétel
„B” kategória – erős igénybevétel

16.8.2

A kompakt réteg (koptató réteg) vastagsága

„A” kategória – normál igénybevétel

16.8.3

Hajlíthatóság

minden felhasználási területre

16.8.4

Víz felületi szétterjedése

A kategória – normál igénybevétel

16.8.1
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Hegesztési varrat szilárdság

„A” kategória – normál igénybevétel
„B” kategória – erős igénybevétel
„A” kategória – erős igénybevétel

Vízzáróság

„A” kategória – normál igénybevétel
„B” kategória – erős igénybevétel

16.8.5

16.8.6

16.9

Szemcsézéssel javított csúszásgátlású PVC padlóburkoló anyagok

16.9.1

Maradó benyomódás

16.9.2

Hajlíthatóság

16.9.3
16.9.4
16.9.5
16.9.6
16.9.7

minden felhasználási területre

Csúszási ellenállás

cipővel igénybevett nedves felület
mezítláb igénybevett nedves felület

Átlagos teljes vastagság

minden felhasználási területre

Kopásállóság

21, 22, 22+ 23, 31 32, 33, 41, 42 34
igénybevételi osztálynál
32, 33, 34, 41, 42, 43 igénybevételi
osztálynál
31, 32, 33, 34, 41, 42, 43
igénybevételi osztálynál

Alkalmasság görgős szék igénybevételre
Hegesztési varrat szilárdság

16.10

Linóleum padlóburkoló anyagok – Általánosan

16.10.1

Pentaklór-fenol tartalom

16.10.2

Formaldehid kibocsátás

16.10.3
16.10.4

Illékony szervesanyag kibocsátás
Csúszási ellenállás

16.10.5

Négyzetméter tömeg

16.10.6

Maradó benyomódás

16.10.7

Hajlíthatóság

16.10.8

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

16.10.9

Színtartóság fénnyel szemben

16.10.10

Cigarettával szembeni ellenállás

16.10.11

Elektrosztatikus feltöltődési hajlam

16.10.12

Elektromos ellenállás

16.11

Mintázatlan és mintázott linóleum padlóburkoló anyagok

16.11.1

Teljes névleges vastagság

16.11.2
16.11.3

Átlagos vastagság tűrése
Kalanderezett felületi réteg vastagsága

16.11.4

Méretállandóság légnedvesség változása esetén

16.12

Habalátétes mintázatlan és mintázott linóleum padlóburkoló anyagok

minden felhasználási területre

speciális alkalmazásnál

minden felhasználási területre
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16.12.1

A linóleum réteg névleges vastagsága

16.12.2

A rétegek átlagos vastagsága és tűrése
– linóleum réteg
– hordozó szövet
– hab hátoldal

16.12.3

Rétegelválási szilárdság

16.13

Parafa hátoldalú mintázatlan és mintázott linóleum

16.13.1

A felületi réteg névleges vastagsága

16.13.2

A felületi réteg vastagság tűrése

16.13.3

Teljes vastagság

16.13.4

A teljes vastagság tűrése

16.14

Gumi padlóburkoló anyagok – Általánosan

16.14.1

Pentaklór-fenol tartalom

16.14.2

Formaldehid kibocsátás

16.14.3

Illékony szervesanyag kibocsátás
Vízzáróság

16.14.4

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

beltéri felhasználási területre
vizes területen történő
alkalmazásnál

16.14.5

Csúszási ellenállás

16.14.6

Hőkezelés utáni méretváltozás

16.14.7

Színtartóság fénnyel szemben

16.14.8

Keménység

16.14.9

Kopásállóság

16.14.10

Hajlíthatóság

16.14.11

Cigarettával szembeni ellenállás

16.14.12

Elektrosztatikus feltöltődési hajlam

16.14.13

Elektromos ellenállás

16.15

Habosított hátoldalú homogén és heterogén, sima felületű gumi padlóburkoló anyagok

16.15.1

Teljes névleges vastagság

16.15.2
16.15.3

Teljes vastagság tűrése
Koptatóréteg vastagság

16.15.4

Koptatóréteg vastagság tűrése

16.15.5
16.15.6

Hab hátoldal vastagsága
Alkalmasság görgős szék igénybevételre

16.15.7

Maradó benyomódás

16.15.8

Rétegelválási szilárdság

minden felhasználási területre

speciális alkalmazásnál

minden felhasználási területre

32, 33 igénybevételi osztálynál
minden felhasználási területre
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16.17

Homogén és heterogén, sima felületű gumi padlóburkoló anyagok

16.17.1

Maradó benyomódás

16.17.2

Teljes névleges vastagság

16.17.3

Teljes vastagság tűrése
Koptatóréteg vastagság

16.17.4
16.17.5

minden felhasználási területre

16.17.6

Koptatóréteg vastagság tűrése
Alkalmasság görgős szék igénybevételre

16.18

Homogén és heterogén, dombormintázatú gumi padlóburkoló anyagok

16.18.1

Maradó benyomódás

16.18.2

Szakító erő

16.18.3

Teljes névleges vastagság

16.18.4
16.18.5

Teljes vastagság tűrése
Koptatóréteg vastagság

16.18.6

Koptatóréteg vastagság tűrése

16.19

Rétegelt padlóburkoló anyagok. Hőre keményedő aminoplasztgyanta alapú felületi réteggel
ellátott elemek

16.19.1

Pentaklór-fenol tartalom

16.19.2
16.19.3

Formaldehid kibocsátás
Csúszási ellenállás

16.19.4

Teljes vastagság és tűrése

16.19.5

Színtartóság fénnyel szemben

16.19.6

Maradó benyomódás

16.19.7

Méretváltozás relatív páratartalom változás hatására

16.19.8

Felületi réteg tapadószilárdsága

16.19.9

Kopásállóság

16.19.10

Ütésállóság

16.19.11
16.19.12
16.19.13

Alkalmasság görgős szék igénybevételre
Ellenállás bútorláb hatásának
Égő cigarettával szembeni ellenállás

16.19.14

Vastagsági dagadás

16.20

Textil padlóburkoló anyagok – Általánosan

41, 42, 43 igénybevételi osztálynál

minden felhasználási területre

beltéri felhasználási területre

minden felhasználási területre

23, 31, 32, 33 igénybevételi
osztálynál
23, 31, 32, 33 igénybevételi
osztálynál
22, 22+, 23, 31, 32, 33 igénybevételi
osztálynál
minden felhasználási területre
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16.20.1

Pentaklór-fenol tartalom

16.20.2

Formaldehid kibocsátás

16.20.3

Illékony szervesanyag kibocsátás
Azonosító termékjellemzők
– a termék gyártási módja
– flórréteg típusa
– a felületi réteg anyaga, színezési módja
– a hátoldalak típusa és anyaga

16.20.4

16.20.5

Tekercs, illetve lapméret

16.20.6

Teljes vastagság

16.20.7

Teljes négyzetméter tömeg

16.20.8

Színtartóság
– fénnyel szemben (általános/pasztel szín)
– dörzsöléssel (nedves/száraz) szemben
– vízzel szemben (világos/egyéb színű szőnyeg)
– vízzel szemben – lefogás

beltéri felhasználási területre

minden felhasználási területre

Alkalmasság görgős szék igénybevételre

intenzív, rendszeres alkalmazásnál
eseti alkalmazásnál

16.20.10

Elektrosztatikus feltöltődési hajlam

speciális alkalmazásnál

16.21

Flóros padlószőnyegek

16.21.1

Hordozó réteg feletti szálmagasság

16.21.2

Tűzésszám

16.21.3

Hordozóréteg feletti flór (lenyírható) négyzetméter
tömege (SPW)

16.21.4

Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti
alkalmazásnál

16.21.5

A felületi flórréteg sűrűsége (SPD)

16.21.6

Kopásállóság – Lisson teszt

16.21.7

Felületi hatásra történő külképi elváltozás – Vettermann
dobos teszt

16.21.8

Lapok tömege (kg)/ négyzetméter tömege (kg/m2)

16.21.9

Lapméret

16.21.10

Lapok derékszögűsége

16.21.11

Méretstabilitás

16.21.12

Hullámosodás

16.21.13

Vágott szélek tartóssága, rojtosodás

16.22

Tűnemezelt padlóburkoló anyagok a flóros tűnemezelt padlóburkoló anyagok kivételével

16.20.9

16.22.1
16.22.2
16.22.3

minden felhasználási területre

speciális alkalmazásnál

minden felhasználási területre

Hordozóréteg feletti flór (lenyírható) négyzetméter
tömege
Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti
alkalmazásnál

minden felhasználási területre

Maradó benyomódás

23, 32, 33 igénybevételi osztálynál

speciális alkalmazásnál
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16.22.4

Bolyhosodás

16.22.5

Kopásállóság – Lisson teszt

16.22.6

Felületi hatásra történő külképi elváltozás – Vettermann
dobos teszt

16.22.7

Színváltozás görgős szék igénybevételnél

16.22.8

Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti
alkalmazásnál

16.22.9

Lapok tömege (kg)/ négyzetméter tömege (kg/m2)

16.22.10

Lapméret

16.22.11

Lapok derékszögűsége

16.22.12

Méretstabilitás

16.22.13

Hullámosodás

16.23

Flór nélküli textil padlóburkoló anyagok

16.23.1

Bolyhosodás

minden felhasználási területre

16.23.2

Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti
alkalmazásnál

speciális alkalmazásnál

16.23.3

Kopásállóság – Lisson teszt

16.23.4

Felületi hatásra történő külképi elváltozás – Vettermann
dobos teszt

16.23.5

Szerkezeti integritás

16.23.6

Méretstabilitás esetleges nedves körülmények közötti
alkalmazásnál

speciális alkalmazásnál

16.23.7

Rojtosodás

minden felhasználási területre

17

Sportpálya burkolatok / Többcélú sportolásra alkalmas beltéri burkolatok / Előírások / Többcélű
sportolásra alkalmas beltéri burkolatok, burkolat rendszerek, melyek magukba foglalják mind
az alap, mind a felületi réteget, akár előre gyártották, akár a helyszínen készítik őket

17.1
17.2

A sportpálya típusa
Tűzvédelmi osztály

17.3

Formaldehid kibocsátás

17.4

Pentaklór-fenol tatalom

17.5

Súrlódás

17.6

Erőleépülés

17.7

Függőleges alakváltozás

17.8

Függőleges labdavisszapattanás

17.9

Gördülő terheléssel szembeni ellenállás

17.10

Kopásállóság

17.11

Fényvisszaverődési tényező

17.12

Fényesség

17.13

Benyomódással szembeni ellenállás

17.14

Ütésállóság

17.15

Síktól való eltérés

minden felhasználási területre

speciális alkalmazásnál

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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21. Belső és külső fal és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek
SORSZÁM

A

B

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) profilok épületben való felhasználásokhoz: PVC-U profilok
és PVC-UE profilok külső és belső fal- és mennyezetkialakításokhoz / Külső és belső fal és
álmennyezeti profilok

1.1

Mechanikai szilárdság

1.2

Tűzvédelmi osztály

1.3

Tartósság

2

Álmennyezetek

2.1

Méretek

2.2

Hajlítószilárdság
Terhelhetőség

minden felhasználási területre

2.3
2.4

Korrózió állóság

kitettség függvényében

Hangelnyelés

olyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben ilyen irányú
akusztikai követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben ilyen irányú
hőtechnikai követelmények lépnek
fel
olyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben ilyen irányú
tűzvédelmi követelmények lépnek
fel
minden felhasználási területre

2.5
Hővezetési tényező
2.6

Tűzállósági teljesítmény
2.7

2.8

Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyag kibocsátás, tartalom

2.9

3

Fémkeretes elemek gipszkarton lemezekhez

3.1

Alapanyag, korrózió védelem

3.2

Profil méretek

3.3

Mechanikai szilárdság

3.4

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre
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4

4.1

Feszített mennyezetek: tartószerkezeti elemek belső térben (száraz , nedves környezetben),
tartószerkezeti elemek külső térben, nem tartószerkezeti elemek belső térben nedves
környezetben

4.2

Alapanyagok jellemzői
Vastagság

4.3

Négyzetméter tömeg

4.4

Méretállandóság nedvességgel szemben

4.5

Zsugorodás hő hatására

4.6

Szakítószilárdság, szakadási nyúlás

4.7

Mikroorganizmusokkal szembeni ellenállás

4.8

Hegesztési varrat szilárdsága

4.9

Tartósság

4.10

Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyag kibocsájtás, tartalom

4.11

5

5.1
5.2

Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyag kibocsátás, tartalom
(formaldehidtartalom, nehézfémek, vinylclorid
monomer)
Hangelnyelés

Hővezetési tényező
5.4

6.1
6.2
6.3

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben ilyen irányú
akusztikai követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben ilyen irányú
követelmények lépnek fel

Külső és belső fal és álmennyezeti elem

Vastagság
Testsűrűség

minden felhasználási területre

Mechanikai szilárdság (hajlítószilárdság, hajlítási
rugalmassági modulus, csavar kiszakító erő)
Homlokzati tűzterjedés

6.4
6.5

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

Dekortapéta, tekercs és panel, belső falburkolat

5.3

6

minden felhasználási területre

Tűzvédelmi osztály

olyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben ilyen irányú
tűzvédelmi követelmények lép fel
minden felhasználási területre
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Páraáteresztő képesség
6.6
Hővezetési tényező
6.7
Hangelnyelés, léghanggátlás
6.8
Veszélyes anyag kibocsájtás, tartalom
6.9

olyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetnél
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
külső téri felhasználás esetén

6.10

Időjárásállóság

7

Nem teherhordó falakként használatos belső válaszfal készletek, belső válaszfal

7.1

Használati biztonság (vízszintes-, függőleges terhelés,
ütésállóság )

7.2

Tűzállósági teljesítmény

7.3

Tűzvédelmi osztály
Akusztika (léghanggátlás, hangelnyelés)

7.4
Veszélyes anyag kibocsátás, tartalom
(formaldehidtartalom, azbeszt, pentaklorfenol, egyéb)

7.5

Hővezetési ellenállás
7.6

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek
A
B
SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak
külső és belső burkolására

1.1

Szerkezeti tulajdonságok

1.2

Rögzítés

1.3

Alakhűség

1.4

Egyenesség (görbültség)

1.5

Méretek és mérettűrések

1.6

Víztartó képesség

1.7

Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő

tetőfedésre

1.8

Tartósság / Fagyállóság

külső téri felhasználás

minden felhasználási területre
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1.9

Tűzvédelmi osztály

1.10

Külső tűzzel szembeni teljesítmény
Veszélyes anyagok

1.11

1.12

2
2.1

Hőlökésállóság

minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
mázas és engóbozott tetőfedő és
falburkoló termékek

Beton tetőcserép alap és kiegészítő cserepei magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és
belső burkolására

2.2

Típus
Méret, tömeg

tetőfedésre

2.3

Vízzáróság

minden felhasználási területre

2.4

Mechanikai ellenállás

tetőfedésre

2.5

Tartósság / Fagyállóság

külső téri felhasználás

2.6

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

2.7

Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok

2.7

minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

3

Bitumenes zsindelyek ásványi és/vagy szintetikus hordozóréteggel

3.1

Húzási tulajdonságok

3.2

Továbbszakítási ellenállás (szegszárral)

3.3

Vízfelvétel

3.4

UV ellenállás

3.5

Hőállóság

3.6

Hintőanyag tapadása

3.7

Lefejtési ellenállás

minden felhasználási területre

csak a fémfóliával kasírozott
termékeknél

3.8

Tűzvédelmi osztály

3.9

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

4

Bitumenes hullámlemezek

4.1

Mechanikai tulajdonságok

minden felhasználási területre

4.2

Terhelhetőségi osztály (R v. S)

csak tetőfedésnél

4.3

Ütési ellenállás

csak tetőfedésnél

minden felhasználási területre
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4.4

Továbbszakítási ellenállás

4.5

Víz áthatolással szembeni ellenállás

4.6

Bitumen tartalom

4.7

Felülettömeg

4.8

Vízfelvétel

4.9

Továbbszakítási ellenállás öregítés után

4.10

Vízáthatolási ellenállás öregítés után

4.11

Hőtágulási együttható

4.12

Tűzvédelmi osztály

4.13

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

5

Biztonsági tetőhorgok

5.1

Statikus terhelhetőség

5.2

Statikus terhelhetőség a horgonyzási pontban

5.3

Fáradási szilárdság

5.4

Tűzvédelmi osztály

5.5

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

6

Járdák, lépcsőfokok és tipegők

6.1

Statikus terhelhetőség

minden felhasználási területre

6.2

Fáradási szilárdság

csak 2. osztály

6.3

Tűzvédelmi osztály

6.4

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

7

Teljes felületen alátámasztott fémlemez és lemezcsík tetőfedésre, külső borításra és belső
burkolásra

7.1

Anyagminőségek

7.2

Névleges vastagság

7.3

Vízáthatolással szembeni ellenállás

7.4

Méretváltozás

7.5

Mérettűrések

7.6

Páraáteresztési tulajdonságok

7.7

Tartósság

7.8

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

tetőknél

7.9

Tűzvédelmi osztály (tűzveszélyesség)

minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

Veszélyes anyagok
7.10

8

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

Önhordó, kétoldalt fémlemez burkolatú, hőszigetelő szendvicspanelek
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Panel azonosító jellemzők

8.1

Hőátbocsátási tényező

8.2

minden felhasználási területre

8.3

Mechanikai és teherbírási jellemzők

8.4

Tűzvédelmi osztály

8.5

Tűzállósági teljesítmény

ahol tűzállósági követelmény van

8.6

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

tetőknél

8.7

Vízzáróság

tetőknél és oldalfalaknál

8.8

Légzárás

8.9

Páraáteresztés

8.10

Léghanggátlás

8.11

Hangelnyelés

8.12

Pontszerű és kezelési terhekkel szembeni ellenállás

9

Önhordó fémlemez tetőfedésre, külső borításra és belső burkolásra / Termékjellemzők és
követelmények

9.1

Anyagminőségek

9.2

Névleges vastagság

minden felhasználási területre
ahol akusztikai igény merül fel

Mechanikai ellenállás

9.3

csak mennyezeteknél

minden felhasználási területre
tetőknél koncentrált erővel szembeni
ellenállás

9.4

Vízáthatolással szembeni ellenállás

9.5

Méretváltozás

9.6

Mérettűrések

9.7

Páraáteresztési tulajdonságok

9.8

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

tetőknél

9.9

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre

Veszélyes anyagok
9.10

23. Útépítési termékek
Az útépítések során felhasznált építési termékekre vonatkozó követelményeket az útügyi műszaki előírások
tartalmazzák.

24. Adalékanyagok
SORSZÁM

1

A
TERMÉKTULAJDONSÁG

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek
aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz: a természetes, mesterséges eredetű és
újrahasznosított anyagból származó kőanyaghalmazok és kőlisztek aszfaltkeverékekben
történő alkalmazási feltételei
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1.1

Kőanyaghalmaz ásványi előfordulásból, amelyet a feldolgozás során kizárólag mechanikai hatás
ér (zúzottkő és zúzott kavics termékek, amelyeket töréssel, zúzással, osztályozással állítanak elő)

1.1.1

Szemmegoszlás

1.1.2

Durva-, finom-, nyújtott kőanyaghalmaz

1.1.3

Finomszem-tartalom

1.1.4

Finom szemek minősége

1.1.5

Szemalak

1.1.6

Zúzott és tört felületű szemek aránya

1.1.7

Finom kőanyaghalmaz szögletessége

1.1.8

Aprózódási ellenállás

1.1.9

Csiszolódási ellenállás

1.1.10

Felületi kopási ellenállás

1.1.11
1.1.12
1.1.13

Aprózódási ellenállás
Ellenállás szöges járműabroncs koptató hatásának
Szemek testsűrűsége és vízfelvétele

1.1.14

Halmazsűrűség

1.1.15

Tartósság

1.1.16

Vízfelvétel-fagyállóság

1.1.17

Fagyállóság

1.1.18

Hőlökésállóság

1.1.19

Bitumenes tapadóképesség

1.1.20

Bazalt napszúrása

1.2

Kőanyaghalmaz ásványi előfordulásból, amelyet a feldolgozás során kizárólag mechanikai hatás
ér (kőlisztek)

1.2.2

Szemmegoszlás

1.2.3

Káros finom szemek

1.2.5
1.2.6
1.2.7

Víztartalom
Anyagsűrűség
Merevítő tulajdonságok

1.2.8

Szárazon tömörített kőliszt hézagtérfogata

1.2.9

Kőliszt hatásának vizsgálata aszfaltkeverékek
gyűrűs-golyós lágyuláspontjára

1.2.11

Vízoldhatóság

1.2.12

Vízérzékenység

1.2.13

Kalcium-karbonát tartalom

1.2.14

Kevert kőliszt kacium-hidroxid tartalma

1.2.16
1.2.17
1.2.18

Idegen kőliszt bitumenszáma
Szénpernye izzítási vesztesége
Idegen kőliszt anyagsűrűsége

1.2.19

Laza halmazsűrűség meghatározása kerozinban

1.2.20

Blaine-vizsgálat

minden felhasználási területre

bazalt felhasználása esetén

minden felhasználási területre
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1.3

Mesterségesen előállított kőanyaghalmaz / Ásványi eredetű kőanyaghalmaz, amelyet ipari
módszerekkel, termikus vagy egyéb változást magában foglaló ipari módszerekkel állítottak el
(másodnyersanyagok, mint például kohászati, acélgyártási salakok, vagy például duzzasztott
agyagkavics stb.)

1.3.1

Szemmegoszlás

1.3.2

Durva-, finom-, nyújtott kőanyaghalmaz

1.3.3

Finomszem-tartalom

1.3.4

Finom szemek minősége

1.3.5

Szemalak

1.3.6

Zúzott és tört felületű szemek aránya

1.3.7

Finom kőanyaghalmaz szögletessége

1.3.9

Aprózódási ellenállás

1.3.10

Csiszolódási ellenállás

1.3.11

Felületi kopási ellenállás

1.3.12

Aprózódási ellenállás

1.3.13

Ellenállás szöges járműabroncs koptató hatásának

1.3.14

Szemek testsűrűsége és vízfelvétele

1.3.15

Halmazsűrűség

1.3.16

Tartósság

1.3.17

Vízfelvétel-fagyállóság

1.3.18

Fagyállóság

1.3.19

Hőlökésállóság

1.3.20

Bitumenes tapadóképesség

1.3.21

Bazalt napszúrása

1.3.22

Kémiai összetétel

1.3.23

Durva, könnyű szennyeződések

1.3.24

Kohósalak, acélgyártási salak térfogatállandósága

1.3.25
1.3.26
1.3.27

Dikálcium-szilikátos aprózódás
Vasas aprózódás
Acélgyártási salak térfogatállandósága

1.4

Előzőleg már felhasznált, szervetlen építőanyagból előállított kőanyaghalmaz (építési-bontási
hulladékok, beton, aszfalt, vegyes építési törmelék, mart aszfalt stb.)

minden felhasználási területre
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1.4.1

Szemmegoszlás

1.4.2

Durva-, finom-, nyújtott kőanyaghalmaz

1.4.3

Finomszem-tartalom

1.4.4
1.4.5
1.4.6

Finom szemek minősége
Szemalak
Zúzott és tört felületű szemek aránya

1.4.7

Finom kőanyaghalmaz szögletessége

1.4.9

Aprózódási ellenállás

1.4.10

Csiszolódási ellenállás

1.4.11

Felületi kopási ellenállás

1.4.12

Aprózódási ellenállás

1.4.13

Ellenállás szöges járműabroncs koptató hatásának

1.4.14

Szemek testsűrűsége és vízfelvétele

1.4.15

Halmazsűrűség

1.4.16

Tartósság

1.4.17

Vízfelvétel-fagyállóság

1.4.18

Fagyállóság

1.4.19

Hőlökésállóság

1.4.20

Bitumenes tapadóképesség

1.4.21

Bazalt napszúrása

1.4.22

Kémiai összetétel

1.4.23

Durva, könnyű szennyeződések

2

Pernye betonhoz (vonatkozik továbbá a habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz használható
pernyékre is)

2.1

Aktivitási index

2.2

Finomszem tartalom

2.3

Térfogat állandóság (duzzadás)

2.4

Térfogat állandóság (szabad CaO)

2.5

Izzítási veszteség

2.7

Tartalom: SiO2 Al2O3 Fe2O3

2.8

Tartalom: Na2O egyenérték

2.9

Tartalom: reaktív SiO2

2.10

Tartalom: SO3

2.11

Tartalom: klorid-ion

2.12

Tartalom: reaktív CaO

2.13

Tartalom: MgO tartalom

2.14

Tartalom: P2O5 tartalom

2.15

Szemek testsűrűsége

2.16

Kötés idő

2.17

Vízigény

2.18

Tartósság

2.19

Radioaktivitás

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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2.20

Veszélyes anyag tartalom

3

Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz

3.1

Frakció

3.2

Szemmegoszlás

3.3

Finomszem tartalom

3.4

Szemalak

3.5

Szemhossz

3.6

Szemcse-testsűrűség

3.7

Aprózódással szembeni ellenállás

3.8

Kopási ellenállás

3.9

Vízfelvétel

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

3.10

Veszélyes összetevők kibocsátása

3.11

Fagyállóság

3.12

Időjárás-állóság

3.13

Csak bazalt vagy rokon kőzet esetében

4

Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus
kötőanyagú anyagokhoz

4.1

Olyan zúzottkő és zúzott kavics termékek, amelyeket töréssel, zúzással, osztályozással állítanak
elő

minden felhasználási területre
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4.1.1

Szemmegoszlás: durva kőanyaghalmaz

4.1.2

Szemmegoszlás: finom

4.1.3

Szemmegoszlás: nyújtott

4.1.4

Durva kőanyaghalmaz szemalakja: lemezességi szám

4.1.5

Durva kőanyaghalmaz szemalakja: szemalak tényező

4.1.6

Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek
százalékaránya

4.1.7

Finomszem tartalom: finom

4.1.8

Finomszem tartalom: nyújtott

4.1.9

Finom szemek minősége

4.1.10

Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása: Los
Angeles együttható

4.1.11

Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása:
ütőszilárdság

4.1.12

Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása:
mikro-Deval aprózódás

4.1.13

Szemek testsűrűsége

4.1.14

Hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási
folyamatát befolyásoló összetevők

minden felhasználási területre

4.1.15

Veszélyes összetevők kibocsátása

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

4.1.16
4.1.17
4.1.18

Bazalt napszúrása
Vízfelvétel
Fagyállóság

minden felhasználási területre

4.2

Kavics, homok, homokos kavics, amelyeket hidraulikus kötésű keverékekben is felhasználnak

4.2.1

Szemmegoszlás: durva

4.2.2

Szemmegoszlás: finom

4.2.3

Szemmegoszlás: nyújtott

4.2.4

Finom szemek minősége

4.2.5

Savoldható szulfátok

4.2.6

Összes kén

4.3

Természetes aprózódású kőzetek

minden felhasználási területre
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4.3.1

Hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási
folyamatát befolyásoló összetevők

4.3.2

Szemmegoszlás

4.3.3

Durva kőanyaghalmaz szemalakja

4.3.4

Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek
százalékaránya

4.3.5
4.3.6

Finomszem tartalom
Finom szemek minősége

4.3.7

Fizikai követelmények

4.3.8

Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása

4.3.9

Szemek testsűrűsége

4.3.10

Savoldható szulfátok

4.3.11

Összes kén

4.3.12

Hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási
folyamatát befolyásoló összetevők

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

4.3.13

Veszélyes összetevők kibocsátása

4.3.14

Fagyállóság

4.3.15

Vízfelvétel

4.3.16

Szemmegoszlás

4.3.17

Durva kőanyaghalmaz szemalakja

4.3.18

Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek
százalékaránya:

4.4

Mesterségesen előállított kőanyagok: – darabos kohósalak – acélgyártási salak – szemétégetési
salak

4.4.1

Finomszem tartalom

4.4.2

Finom szemek minősége

4.4.3

Fizikai követelmények

4.4.4

Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása

4.4.5

Szemek testsűrűsége

4.4.6

Savoldható szulfátok

4.4.7

Összes kén

4.4.8

Veszélyes összetevők kibocsátása

4.4.9

Vízoldható összetevők

4.4.10

Tartósság

4.4.11

Bazalt napszúrása

4.4.12

Fagyállóság

4.4.13

Acélgyártási salak térfogatállandósága és MgO tartalma

4.4.14

Darabos kohósalak dikalcium szilikátos aprózódása

4.4.15

Darabos kohósalak vasas aprózódása

4.5

Újrahasznosított kőanyag halmazok – vegyes betontörmelék- vegyes zúzottkő anyagok- zúzott
útpályaszerkezeti anyagok

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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4.5.1

Szemmegoszlás

4.5.2

Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek
százalékaránya

4.5.3

Vízoldható összetevők

4.5.4

Szemek testsűrűsége

5

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz / Természetes, mesterséges és újrahasznosított
anyagokból nyert olyan adalékanyagok és kőlisztek, valamint keverékei, melyek
habarcskészítésre alkalmasak / Nem vonatkoznak azon kőlisztre, melyet a cement alkotóként
alkalmaznak, illetve inert kőlisztként habarcshoz, adalékanyaghoz kevernek ipari padló felső
rétegeként

5.1

Kőanyaghalmaz

5.1.1

Szemalak, szemnagyság

5.1.2

szemek testsűrűsége

5.1.3

Szemnagyság és szemmegoszlás

5.1.4

Szemmegoszlás tűrése

5.1.5

Szemalak <4,0mm

5.1.6

Szem testsűrűség

5.1.7

Tisztaság

5.1.8

Kagylóhéjtartalom

5.1.9

Finomszem-tartalom

5.1.10

Kőanyaghalmaz

5.1.11

Összetétel/tartalom

5.1.12

Kémiai követelmény

5.1.13

Kloridok

5.1.14

Szulfátok

5.1.15

Kéntartalom

5.1.16

Habarcs kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők

5.1.17

Térfogatállandóság

5.1.18

Vízben oldható összetevők

5.1.19

Vízfelvétel

5.1.20

Fagyállóság

5.1.21

Fagyállóság

5.1.22

Alkáli kovasav reakcióval szembeni ellenállás

5.2

Kőliszt

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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5.2.1

Szemalak, szemnagyság

5.2.2

Szemek testsűrűsége

5.2.3

Szemnagyság és szemmegoszlás

5.2.4

Szemmegoszlás tűrése

5.2.5

Szem testsűrűség

5.2.6

Tisztaság

5.2.7

Kagylóhéjtartalom

5.2.8

Finomszem-tartalom

5.2.9

Összetétel/tartalom

5.2.10

Kémiai követelmény

5.2.11

ZA.1

5.2.12

Kloridok

5.2.13

Szulfátok

5.2.14

Kéntartalom

5.2.15

Habarcs kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők

5.2.16

Izzítási veszteség

5.2.17

Pernyék és kohósalak esetében

5.2.18

Veszélyes anyag kibocsátás

5.2.19

Fagyállóság

6

Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektáló habarcshoz melyek
kiszárított testsűrűsége nagyobb, mint 2,00 Mg/m3 (2000 kg/m3), illetve újrahasznosított
kőanyaghalmazok esetében még az 1,50 Mg/m3 és 2,00 Mg/m3 közötti

6.1

minden felhasználási területre

6.2

Szemnagyság és szemmegoszlás
Finomszem tartalom

6.3

Aprózódási ellenállás

6.4

Klorid tartalom

6.5

Teljes kéntartalom

6.6

A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők

6.7

Száradási zsugorodás

6.8

Veszélyes anyag kibocsátás, radioaktivitás

6.9

Fagyállóság

6.10

Alkáli kovasav reakcióval szembeni ellenállás

7

Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz,
olyan ásványi eredetű adalékanyagok, melyek kiszárított testsűrűsége nem több, mint
2000 kg/m3 (2,00 Mg/m3), vagy halmazsűrűsége nem több, mint 1200 kg/m3 (1,20 Mg/m3) és
lehetnek:
a)
természetes kőanyaghalmazok,
b)
természetes nyersanyagból és/vagy ipari melléktermékekből előállított
kőanyaghalmazok,
c)
ipari melléktermékek,
d)
újrahasznosított kőanyaghalmazok.

minden felhasználási területre
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7.1

Szemnagyság és szemmegoszlás

7.2

Tisztaság

7.3

Klorid tartalom

7.4

Savban oldható szulfátok

7.5

Kéntartalom

7.6

Veszélyes anyag kibocsátás, radioaktivitás

7.7

Fagyállóság

minden felhasználási területre

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek
A
SORSZÁM

TERMÉKTULAJDONSÁG

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz

1.1

Cementtartalmú habarcsok

1.1.1

Kezdeti húzási tapadószilárdság

1.1.2

Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után

1.1.3

Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után

1.1.4

Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után

1.1.5

Nyitott idő

1.1.6

Korai húzási tapadószilárdság

gyors kötésű habarcsoknál

1.1.7

Lecsúszás

csökkentett lecsúszású habarcsoknál

Alakváltozás

alakváltozásra képes és nagy
alakváltozásra képes habarcsoknál

1.1.8
1.2

Diszperziós ragasztók

1.2.1

Kezdeti nyírási tapadószilárdság

1.2.2

Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után

1.2.3

Nyitott idő

normálkötésű habarcsoknál

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

Lecsúszás

csökkentett lecsúszású diszperziós
ragasztóknál

1.2.5

Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után

1.2.6

Nyírási tapadószilárdság megnövelt hőmérsékleten

fokozott követelményű diszperziós
ragasztóknál

1.3

Reaktív műgyanta ragasztók

1.3.1

Kezdeti nyírási tapadószilárdság

1.3.2

Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után

1.3.3

Nyitott idő

1.2.4

1.3.4
1.3.5

Lecsúszás
Nyírási tapadószilárdság hősokk után

minden felhasználási területre
csökkentett lecsúszású reaktív
műgyanta ragasztóknál
fokozott követelményű reaktív
műgyanta ragasztóknál
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2

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására: a betonfelület védelmére
használt termékek és rendszerek a karbantartási, javítási munkák, a beton- és vasbeton
szerkezetek tartósságának fokozása érdekében

2.1

a. hidrofób impregnálás

2.1.1

Tömegveszteség sóoldatos fagyás-kiolvasztás után

2.1.2

Behatolási mélység

2.1.3

Vízfelvétel és ellenállás alkáliákkal szemben

2.1.4

A száradási sebesség együtthatója

2.1.5

Kloridion-diffúzió

2.2

b. impregnálás

2.2.1

Kopásállóság (Taber-vizsgálat)

2.2.2

Vízgőzáteresztés

2.2.3

Kapilláris-vízfelszívás és vízáteresztés

2.2.4

Tapadás hőmérsékleti összeférhetőség

2.2.5

Vegyi ellenállás (felszívódó-közeges módszer)

2.2.6

Ütésállóság

2.2.7

Leszakítás

2.2.9

Tűzvédelmi osztály: a felhordás után

2.2.10

Csúszási ellenállás

2.2.11

Behatolási mélység

2.3

c. bevonatok

az adott terméktulajdonságra
jellemző egyedi felhasználási
területek esetén

az adott terméktulajdonságra
jellemző egyedi felhasználási
területek esetén
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2.3.1

Lineáris zsugorodás

2.3.2

Nyomószilárdság

2.3.3

Hőtágulási együttható

2.3.4

Kopásállóság (Taber-vizsgálat)

2.3.5

Keresztvágási vizsgálat

2.3.6

CO2-áteresztés

2.3.7

Vízgőzáteresztés

2.3.8

Kapilláris-vízfelszívás és vízáteresztés

2.3.9

Tapadás hőmérsékleti összeférhetőség

2.3.10

Ellenállás hőlökéssel szemben (1x)

2.3.11

Vegyi ellenállás (felszívódó közeges módszer)

2.3.12

Ellenállás erős vegyi hatással szemben

2.3.13

Repedésáthidaló képesség

2.3.14

Ütésállóság

2.3.15

Leszakítási vizsgálat

2.3.16

Tűzvédelmi osztály: a felhordás után

2.3.17

Csúszási ellenállás

2.3.18

Antisztatikus viselkedés

2.3.19

Tapadás nedves betonon (alap: MC 0,40)

3

Szilikapor betonokhoz / II típusú (aktív) kiegészítőanyagként használható szilikapor, továbbá
a habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz használható szilikaporok, karbantartási, javítási
munkák, a beton- és vasbeton szerkezetek tartósságának fokozása érdekében

3.1

SiO2 tartalom

3.2

Elemi Si tartalom

3.3

Szabad CaO tart.

3.4

Kén tartalom, mint

3.5

SO3 tartalom

3.6

Összes alkáli tart. Na2O egyenérték

3.7

Klorid-ion tart.

3.8

Izzítási veszteség

3.9

Finomszem tartalom fajlagos felület

3.10
3.11

az adott terméktulajdonságra
jellemző egyedi felhasználási
területek esetén

minden felhasználási területre

Száraz anyag tartalom
Aktivitási index
Veszélyes összetevők kibocsátása

3.12

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
minden felhasználási területre

3.13

Radioaktivitás

4

Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok,
oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva
a szilikát /vízüveg/, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)
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4.1

Vízgőzáteresztés (páradiffúzió)

4.2

Vízfelvétel

4.3

Tapadószilárdság

4.4

Tartósság (fagyasztás utáni tapadószilárdság)

4.5

Tűzvédelmi osztály

4.6

Hővezetési tényező
Veszélyes anyag

4.7

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

5

Őrölt, granulált kohósalak betonban, habarcsban és injektálóhabarcsban való felhasználásra
az EN 206-1 szerinti betonokhoz /II típusú (aktív) kiegészítőanyagként használható őrölt, granulált
kohósalak, továbbá a habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz használható őrölt, granulált
kohósalak

5.1

Nyomószilárdságra gyakorolt hatás: aktivitási index

5.2

Kötésidő, kötéskezdet

5.3

Finomszem tartalom, fajlagos felület

5.4

– MgO tartalom

5.5

– szulfid tartalom

5.6

– kén tartalom

5.7

– a kén oxidációjával korrigált izzítási veszteség

5.8

– klorid-ion tartalom

5.9

– nedvesség tartalom

5.10

Tartósság
Veszélyes összetevők kibocsátása

5.11

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
minden felhasználási területre

5.12

Radioaktivitás

6

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Betonacélok
korrózióvédelme: meglévő bevonat nélküli megerősítő vasalások és felújítás alatt lévő vasbeton
szerkezetekbe beágyazott betonacélok aktív és passzív védőbevonatai

6.1

Korrózióvédelem

7

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. A betonacél rudak
lehorgonyzása: megerősítő betonacélok lehorgonyzására szolgáló termékek és rendszerek

7.1

Kihúzás

7.2

Klorid-ion tartalom

7.3
7.4

Tűzvédelmi osztály
Megcsúszás húzófeszültség esetén

7.5

Üvegátmeneti hőmérséklet

8

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására. Betoninjektálás:
a betonszerkezetek javítására és védelmére használt injektálótermékek
(H) hidraulikus kötőanyagú termékek
(P) reaktív polimer kötőanyagú termékek

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

polimer habarcsok (PC) esetén
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8.1

Erőátadó kitöltők

8.1.1

Alapvető jellemzők

8.1.1.1

Tapadóképesség a húzó-tapadó szilárdsággal (H, P)

8.1.1.2

Térfogati zsugorodás (P)

8.1.1.3

Vérzés (H)

8.1.1.4

Térfogatváltozás (H)

8.1.1.5

Tapadóképesség a ferde nyírószilárdsággal (H, P)

8.1.1.6

Üvegesedési hőmérséklet (P)

8.1.1.7

Kloridtartalom (H)

8.1.2

Bedolgozhatósági jellemzők

8.1.2.1
8.1.2.2

Injektálhatóság meghatározása és hasítóvizsgálat (H, P)
Viszkozitás (P)

8.1.2.3

Kifolyási idő (H)

8.1.3

Reakcióképességi jellemzők

8.1.3.1

Bedolgozhatósági idő (H, P)

8.1.3.2

A húzószilárdság kifejlődése polimerek esetén (P)

8.1.3.3

Kötésidő (H)

8.1.4

Tartóssági jellemzők

8.1.4.1

hőmérséklet-változási és nedves-száraz ciklusok után mért
tapadóképesség a húzó- tapadó szilárdsággal (H, P)
minden felhasználási területre

8.1.4.2

Összeférhetőség a betonnal (H,P)

8.2

Képlékeny kitöltők

8.2.1

Alapvető jellemzők

8.2.1.1

Tapadóképesség és a nyúlékony (duktilis) injektálótermékek nyújthatósága (P)

8.2.1.2

Vizzáróság (P)

8.2.1.3

Üvegesedési hőmérséklet (P)

8.2.2

Bedolgozhatósági jellemzők

8.2.2.1

Injektálhatóság meghatározása (P)

8.2.2.2

Viszkozitás(P)

8.2.2.3

Tágulási arány és a tágulás kifejlődése (P)

8.2.3

Reakcióképességi jellemzők

8.2.3.1

Bedolgozhatósági idő (P)

8.2.4

Tartóssági jellemzők

minden felhasználási területre

bizonyos tervezett felhasználásokra

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
bizonyos tervezett felhasználásokra

minden felhasználási területre
bizonyos tervezett felhasználásokra

minden felhasználási területre
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8.2.4.1

Összeférhetőség a betonnal (P)

minden felhasználási területre

8.3

Duzzadó kitöltők

8.3.1

Alapvető jellemzők

8.3.1.1

Vízzáróság (P)

minden felhasználási területre

8.3.1.2

Korróziós viselkedés

bizonyos tervezett felhasználásokra

8.3.2

Bedolgozhatósági jellemzők

8.3.2.1

Bedolgozhatóság – Viszkozitás (P)

8.3.2.2

Tágulási arány és a tágulás kifejlődése vízfelvételkor
Térfogat- és tömegváltozás a levegős szárítás és
a vízfelvétel hatására (P)

8.3.3

Reakcióképességi jellemzők

8.3.3.1

Bedolgozhatósági idő (P)

8.3.4

Tartóssági jellemzők

8.3.4.1

Vízérzékenység: vízfelvétel okozta tágulás – Erre
vonatkozik: Térfogat- és tömegváltozás a levegőn való
szárítás és a vízben való tárolás hatására (P)

8.3.4.2

Érzékenység a nedves–száraz ciklusokra. Erre vonatkozik:
térfogat- és tömegváltozás a levegőn való szárítás és
a vízben való tárolás hatására (P)

8.3.4.3

Összeférhetőség a betonnal (P)

9

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására / Szerkezeti ragasztók

9.1

a. Megerősítő anyagok betonszerkezethez való szerkezeti ragasztáshoz használt ragasztók,
rendszerek

9.1.1

Ragasztási /tapadó szilárdság

9.1.2

Nyírószilárdság

9.1.3

Zsugorodás

9.1.4

Bedolgozhatóság

9.1.5

Rugalmassági modulus

9.1.6

Hőtágulási együttható

9.1.7

Üvegesedési hőmérséklet

9.1.8

Tartósság

9.1.9

Tűzvédelmi osztály

9.1.10

Veszélyes anyagok

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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9.2

b. Megszilárdult beton ragasztása megszilárdult betonhoz, előregyártott elemek ragasztása
betonszerkezethez

9.2.1

Ragasztási /tapadó szilárdság

9.2.2

Nyírószilárdság

9.2.3

Nyomószilárdság

9.2.4

Zsugorodás

9.2.5

Bedolgozhatóság

9.2.6

Vízérzékenység

9.2.7

Rugalmassági modulus

9.2.8

Hőtágulási együttható

9.2.9

Üvegesedési hőmérséklet

9.2.10

Tartósság

9.2.11

Tűzvédelmi osztály

9.2.12

Veszélyes anyagok

10

Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására / Szerkezeti és nem szerkezeti
javítás / Azon habarcsok és betonok, amelyeket esetleg más termékekkel és rendszerekkel
együtt használnak a hibás beton helyreállítására és/vagy kicserélésére, valamint a betonacél
megvédésére, amelyek a roncsolódott betonszerkezetek élettartamának meghosszabbításához
szükségesek.

10.1

Nyomószilárdság

10.2

Kloridion-tartalom

10.3

Tapadóképesség

10.4

Korlátozott zsugorodás/ tágulás

10.5

Karbonátosodási ellenállás

10.6

Rugalmassági modulus

10.7

Hőmérsékleti összeférhetőség

10.8

Csúszásellenállás

10.9

Hőtágulási együttható

10.10

Kapilláris vízfelvétel

10.11

Kloridion-behatolás

10.12

Kúszás nyomás hatására

10.13

Vegyszerállóság

10.14

Fej feletti alkalmazás (például a hídgerendák alsó
felületének a javítása)

11

Szálak betonhoz: acélszálak betonokhoz, habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz adagolható
acél szálvagdalékok / A szálerősített betonok, habarcsok, injektáló habarcsok lehetnek
teherhordók, vagy nem teherhordók.

11.1

Szálfajta

11.2

Szálalak

11.3

Ha van, a bevonat megadása (fajta, mennyiség)

11.4

Szakítószilárdság / E-modulusz

11.5

A beton konzisztenciájára gyakorolt hatás

11.6

A beton hajlító-húzó szilárdságára gyakorolt hatás

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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Veszélyes összetevőktől való mentesség
11.7

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
minden felhasználási területre

11.8

Tartósság

12

Szálak betonhoz: polimer szálak betonokhoz, habarcsokhoz és injektáló habarcsokhoz
adagolható polimer szálvagdalékok /A szálerősített betonok, habarcsok, injektáló habarcsok
lehetnek teherhordók, vagy nem teherhordók. habarcsok, injektáló habarcsok lehetnek
teherhordók, vagy nem teherhordók

12.1

Szálfajta

12.2

Szálalak

12.3

Ha van, a bevonat megadása (fajta, mennyiség)

12.4

Méretek, finomság

12.5

Nyúlás vagy szakítószilárdság / E-modulusz

12.6

Olvadáspont és gyulladáspont

12.7

A beton konzisztenciájára gyakorolt hatás

12.8

A beton hajlító-húzó szilárdságára gyakorolt hatás
Veszélyes összetevőktől való mentesség

12.9

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
minden felhasználási területre

12.10

Tartósság

13

Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok. Tulajdonságok és követelmények. Úsztatott,
csúszóréteges és tapadó kivitelű esztrichek, beleértve a fűtött, a kiegyenlítő és a koptató hatásnak
kitett rétegeket, a tapadóhidakat, az aljzatkiegyenlítőket és a kéregerősítő anyagokat. Nem
tartoznak ide a kazettás (tálcás) és az üreges álpadló szerkezetek

13.1

Úsztatott és csúszóréteges esztrichek

13.1.1

Hajlító-húzószilárdság

13.1.2

Vastagság

13.1.3

Tűzvédelmi osztály

13.1.4

Kopásállóság, vagy görgősszékállóság

13.1.5

Konzisztencia

minden felhasználási területre
burkolat nélküli esztrichnél
önterülő esztricheknél és
aljzatkiegyenlítőknél
kalcium- szulfát esztrichnél

13.1.6

pH érték

13.2

Kiegyenlítő-tapadó esztrichek, aljzatkiegyenlítők, kéregerősítők

13.2.1

Vastagság

13.2.2

Tűzvédelmi osztály

13.2.3

Hajlító-húzószilárdság cementkötésű esztrichnél

13.2.4

Nyomószilárdság cementkötésű esztrichnél

13.2.5

Tapadó-húzószilárdság

műgyanta kötésű esztricheknél

13.2.6

Kopásállóság, vagy görgősszékállóság

burkolat nélküli esztrichnél

minden felhasználási területre

cementkötésű esztricheknél
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Konzisztencia

önterülő esztricheknél és
aljzatkiegyenlítőknél

13.2.8

pH érték

kalcium- szulfát esztrichnél

14

Beltérben használatos esztrichek előállítására szolgáló kalcium-szulfát (CAB) és kalcium-szulfát
kompozit (CAC) kötőanyagok, valamint kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcsok (CA)

14.1

Kalcium-szulfát (CAB) és kalcium-szulfát kompozit (CAC)

14.1.1

kötőanyagok

14.1.2

CaSO4-tartalom

14.1.3

pH

14.1.4

kötésidő kezdete

14.1.5

kötésidő vége

14.1.6

hajlítószilárdság

14.1.7

nyomószilárdság

14.1.8

zsugorodás és duzzadás

14.1.9

tűzvédelmi osztály

14.2

Kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcs (CA)

13.2.7

minden felhasználási területre

14.2.1

páraáteresztő képesség

14.2.2

pH

14.2.3

bedolgozhatósági idő

14.2.4

vegyszerállóság

14.2.5

hőszigetelő képesség

14.2.6

hajlítószilárdság

14.2.7

nyomószilárdság

14.2.8

konzisztencia (terülés)

14.2.9

zsugorodás és duzzadás

14.2.10

tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

27. Légfűtő berendezések
SORSZÁM

A

B

TERMÉKTULAJDONSÁG

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Radiátorok és konvektorok: melegvízfűtési rendszerekben használható fűtőtestek

1.1

Tűzvédelmi osztály

1.2

Mechanikai ellenállás

minden felhasználási területre
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1.2.1

tömörség, nyomásállóság

1.2.2

szilárdság

1.2.3

anyagminőség

1.2.4

falvastagság

1.3

Méretek

1.4

Hőteljesítmény

1.5

Áramlási ellenállás
Veszélyes anyagok

1.6

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

2

Mennyezetre szerelt, 120 °C-nál kisebb hőmérsékletű vízzel táplált sugárzópanelek:
melegvízfűtési rendszerekben használható sugárzó ernyők

2.1

Tűzvédelmi osztály

2.2

Mechanikai ellenállás

2.2.1

tömörség, nyomásállóság

2.2.2

szilárdság

2.2.3

anyagminőség

2.2.4

alvastagság

2.3

Méretek

2.4

Hőteljesítmény

2.5

Hőteljesítmény jelleggörbe

2.6

Áramlási ellenállás
Veszélyes anyagok

2.7
2.8

Felületi hőmérséklet

28. Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tartályok
A
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG

1

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
minden felhasználási területre

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Ötvözetlen acélcsövek és csőidomok víz és vizes folyadékok szállítására az ivóvíz és a fűtési víz
szállítása kivételével

1.1

Tűzvédelmi osztály

1.2

Folyáshatár minimuma

1.3

Méret-tűrések csövekre, idomokra, végekre

1.4

Tömörség

1.5

Tartósság

1.6

minden felhasználási területre

Veszélyes anyagok

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
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2

Víz és vizes folyadékok szállítására való acélcsövek és csőidomok csatlakozásának kötései az ivóvíz
és a fűtési víz szállítása kivételével

2.1

Tűzvédelmi osztály

2.2
2.3

Méret-tűrések csövekre
Tömörség: belső statikus, túlnyomással

2.4

Tömörség: belső statikus, negatív nyomással

2.5

Tömörség: külső statikus nyomással

föld alatti használatkor

2.6

Tartósság: idomok, tömítések

minden felhasználási területre

2.7

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

3

Hegesztett korrózióálló acélcsövek víz és vizes folyadékok szállítására az ivóvíz és a fűtési víz
szállítása kivételével

3.1

Tűzvédelmi osztály

3.2

Folyáshatár / szakítószilárdság

3.3
3.4

Méret-tűrések csövekre
Tömörség: belső statikus nyomással

3.5

Tömörség: külső statikus nyomással

3.6

Tartósság

4

Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen acélcsövek gáz, olaj, fűtő- és hűtővíz, vizes
folyadékok szállítására, az ivóvíz szállítása kivételével

4.1

Tűzvédelmi osztály

4.2

Folyáshatár minimuma

4.3
4.4

Méret-tűrések csövekre
Tömörség: gáz

4.5

Tömörség: folyadék

4.6

Tartósság

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

4.7

Veszélyes anyagok

5

Öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok és azok kötései a víznek az épületekből való
elvezetéséhez
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5.1

Tűzvédelmi osztály: a csőrendszerre

5.2

Belső nyomószilárdság
Ütésállóság, minimális szakítószilárdság (szürke öv. csőre,
szürke öv. idomokra, gömbgrafitos öv. csőre, gömbgrafitos
öv. idomokra)

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6

6.1

Méret-tűrések csövekre
Tömörség: levegő

minden felhasználási területre

Tömörség: folyadék
Tömörség: gáz
Tartósság: külső bevonat és belső bevonat

Réz és rézötvözetek: varrat nélküli, körszelvényű rézcsövek egészségügyi és fűtési alkalmazásra
vízhez és gázhoz és üzemanyagokhoz. Ivóvízhez a hazai egészségügyi előírásoknak megfelelően

6.2

Tűzvédelmi osztály
Szakítószilárdság (lágy, félkemény és kemény csőre)

6.3

Belső nyomásállóság (Ø 6-54, 54-108, 108-159,159-267
mm csövekre)

6.4

Méret-tűrések csövekre

6.5

Tömörség

6.6

Tartósság

6.7

Hőállóság

fűtési alkalmazásokhoz

6.8

Hegeszthetőség

gázok, levegő szállításához

7

Műanyag csővezetékrendszerek – Nyomás nélküli talaj- és szennyvízelvezető rendszerelemek
épületszerkezeten belül

7.1

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

A csövek gyűrűmerevsége

csak földbe temetett alkalmazás
esetén

7.2
7.3

A fittingek gyűrűmerevsége

7.4

Mérettűrések csövekre

7.5

Mérettűrések fittingekre

7.6
7.7
7.8

minden felhasználási területre

A csövek, fittingek és a kötések víztömörsége
minden felhasználási területre
A csövek, fittingek és a kötések gáztömörsége
A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása

7.9

A csövek, fittingek és a kötések tartóssága

7.10

Vicat lágyuláspont

PVC; ABS; PVC+SAN és PVC-C anyagú
termékekre

7.11

Folyási mutatószám

PE és PP anyagú termékekre

7.12

Emelt hőmérsékletű ciklusos tömörség

minden felhasználási területre

8

Műanyag csőrendszerek – Föld alatti nyomás nélküli alag-, és csatornacső rendszerelemek
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8.1

Tűzvédelmi osztály

8.2

A csövek gyűrűmerevsége

8.3

A fittingek gyűrűmerevsége

8.4

Mérettűrések csövekre

8.5

Mérettűrések fittingekre

8.6

A csövek, fittingek és a kötések víztömörsége

8.7

A csövek, fittingek és a kötések gáztömörsége

8.8

A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása

8.9

A csövek, fittingek és a kötések tartóssága

8.10

A csövek, fittingek és a kötések tartóssága

9

Műanyag csőrendszerek – Földbe temetett és föld feletti csőrendszer elemek nyomás alatti víz és
más folyadékok számára

9.1

Tűzvédelmi osztály

9.2

Csövek belső nyomás szilárdsága

9.3

Csövek külső nyomás szilárdsága

9.4

Fittingek belső nyomás szilárdsága

9.5

Mérettűrések csövekre

9.6

Mérettűrések fittingekre

9.7

A csövek, fittingek és a kötések folyadék tömörsége

9.8

A csövek, fittingek és a kötések gáz-tömörsége

9.9

A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása

9.10

A csövek és fittingek belső nyomás szilárdsága

9.11

A kötések tömörségének tartóssága

10

Műanyag csőrendszerek – Hideg/meleg víz csőrendszer elemek

10.1

Tűzvédelmi osztály

10.2

Csövek belső nyomás szilárdsága

10.3

Csövek külső nyomás szilárdsága

10.4

Fittingek belső nyomás szilárdsága

10.5

Mérettűrések csövekre

10.6

Mérettűrések fittingekre

10.7

A csövek, fittingek és a kötések folyadék tömörsége

10.8

A csövek, fittingek és a kötések gáz-tömörsége

10.9

A csövek és fittingek veszélyes anyag kibocsátása

10.10

A csövek és fittingek belső nyomás szilárdsága

10.11

A kötések tömörségének tartóssága

30. Síküveg-, profilüveg- és üvegtéglatermékek
A
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG

1

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Építési üveg: szigetelő üvegegységek épületek és nyílászárók üvegezéseként
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1.1
1.2

Golyóállóság
Robbanással szembeni ellenállás
Betöréssel szembeni ellenállás

1.3
Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás
1.4
1.5

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérsékletkülönbségekkel szembeni ellenállás
Sugárzási tulajdonságok

1.6
1.7

Nedvességbehatolás

1.8

Gázszökés

1.9

Peremtömítések fizikai tulajdonságai
Közvetlen léghanggátlás

golyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
robbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
minden felhasználási területre
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
minden felhasználási területre

1.13

Tűzvédelmi osztály

energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
kifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
minden felhasználási területre

1.14

Tűzállósági teljesítmény: külső tűzzel szemben

csak tetőburkolatokra

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

1.10
Hőtani tulajdonságok
1.11
Tűzvédelmi osztály
1.12

1.15

2

2.1
2.2

Építési üveg: termikusan edzett nátrium-kalcium-szilikát biztonsági üveg épületek és nyílászárók
üvegezéseként
Golyóállóság
Robbanással szembeni ellenállás
Betöréssel szembeni ellenállás

2.3
Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás
2.4
2.5

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérsékletkülönbségekkel szembeni ellenállás
Sugárzási tulajdonságok

2.6

golyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
robbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
minden felhasználási területre
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
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2.7

Síkbeliség

2.8

Töretkép

2.9

Mechanikai szilárdság
Közvetlen léghanggátlás

Tűzvédelmi osztály

energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
kifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
minden felhasználási területre

Tűzállósági teljesítmény: külső tűzzel szemben

csak tetőburkolatokra

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

2.10
Hőtani tulajdonságok
2.11
Tűzállósági teljesítmény
2.12
2.13
2.14

2.15

3

3.1
3.2

Építési üveg: hőkezelt (heat soaked), termikusan edzett nátrium-kalcium-szilikát biztonsági üveg
épületek és nyílászárók üvegezéseként
Golyóállóság
Robbanással szembeni ellenállás
Betöréssel szembeni ellenállás

3.3
Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás
3.4
3.5

minden felhasználási területre

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérsékletkülönbségekkel szembeni ellenállás
Sugárzási tulajdonságok

3.6
3.7

Síkbeliség

3.8

Töretkép

3.9

Mechanikai szilárdság
Közvetlen léghanggátlás

golyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
robbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
minden felhasználási területre
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
minden felhasználási területre

3.13

Tűzvédelmi osztály

energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
kifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
minden felhasználási területre

3.14

Tűzállósági teljesítmény: külső tűzzel szemben

csak tetőburkolatokra

3.10
Hőtani tulajdonságok
3.11
Tűzállósági teljesítmény
3.12
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Veszélyes anyagok
3.15

4

4.1
4.2

Építési üveg: hőerősített nátrium-kalcium-szilikát üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként
Golyóállóság
Robbanással szembeni ellenállás
Betöréssel szembeni ellenállás

4.3
Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás
4.4
4.5

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérsékletkülönbségekkel szembeni ellenállás
Sugárzási tulajdonságok

4.6
4.7

Síkbeliség

4.8

Töretkép

4.9

Mechanikai szilárdság
Közvetlen léghanggátlás

4.10
Hőtani tulajdonságok
4.11
Tűzállósági teljesítmény
4.12

golyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
robbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
minden felhasználási területre
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
minden felhasználási területre
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
kifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre

4.13

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

4.14

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

csak tetőburkolatokra

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

4.15

5

5.1
5.2

Építési üveg: rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként

Golyóállóság
Robbanással szembeni ellenállás
Betöréssel szembeni ellenállás

5.3

golyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
robbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
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Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás

használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérsékletkülönbségekkel szembeni ellenállás

minden felhasználási területre

Sugárzási tulajdonságok

energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
minden felhasználási területre

5.4

5.5
5.6
5.7

Tartósság
Közvetlen léghanggátlás

5.8
Hőtani tulajdonságok
5.9
Tűzállósági teljesítmény

energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra

5.11

Tűzvédelmi osztály

kifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
minden felhasználási területre

5.12

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

csak tetőburkolatokra

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

5.10

5.13

6

6.1
6.2

Építési üveg: üvegtéglák és üveg járólapok függőleges térelválasztó szerkezetek elemeként

Golyóállóság
Robbanással szembeni ellenállás
Betöréssel szembeni ellenállás

6.3
Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás
6.4

6.5

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérsékletkülönbségekkel szembeni ellenállás

Sugárzási tulajdonságok
6.6
6.7

Méretek

6.8

Nyomószilárdság

6.9

Optikai minőség
Közvetlen léghanggátlás

6.10

golyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
robbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
minden felhasználási területre

energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
minden felhasználási területre
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
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Hőtani tulajdonságok

6.13

Tűzvédelmi osztály

energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
kifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
minden felhasználási területre

6.14

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

csak tetőburkolatokra

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

6.11
Tűzállósági teljesítmény
6.12

6.15

7

7.1
7.2

Építési üveg: bevonatos üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként

Golyóállóság

golyóálló üvegezésben való
alkalmazásra

Robbanással szembeni ellenállás

robbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
minden felhasználási területre

Betöréssel szembeni ellenállás
7.3
Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás
7.4
7.5

Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérsékletkülönbségekkel szembeni ellenállás
Sugárzási tulajdonságok

7.6
7.7

Tartósság
Közvetlen léghanggátlás

energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
minden felhasználási területre

7.11

Tűzvédelmi osztály

energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
kifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
minden felhasználási területre

7.12

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

csak tetőburkolatokra

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

7.8
Hőtani tulajdonságok
7.9
Tűzállósági teljesítmény
7.10

7.13

8

Építési üveg: nátrium-kalcium-szilikát üveg alaptermékek épületek és nyílászárók üvegezéseként
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Golyóállóság

8.1

Robbanással szembeni ellenállás

8.2

Betöréssel szembeni ellenállás
8.3
Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás
8.4
Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérsékletkülönbségekkel szembeni ellenállás

8.5

Sugárzási tulajdonságok
8.6
8.7

Méretek

8.8

Optikai minőség

golyóálló üvegezésben való
alkalmazásra
robbanásálló üvegezésben való
alkalmazásra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
használat közbeni biztonságot
igénylő és erre vonatkozó
szabályozás alá eső alkalmazásokra
minden felhasználási területre
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
minden felhasználási területre

Közvetlen léghanggátlás

8.12

Tűzvédelmi osztály

energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
energiamegtakarításhoz és/vagy
zajcsökkentéshez kapcsolódó
alkalmazásokra
kifejezetten tűzzel szembeni
ellenállásra szánt üvegezésben
alkalmazandó üvegre
minden felhasználási területre

8.13

Külső tűzzel szembeni teljesítmény

csak tetőburkolatokra

Veszélyes anyagok

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

8.9
Hőtani tulajdonságok
8.10
Tűzállósági teljesítmény
8.11

8.14

31. Erőátviteli kábelek, vezérlőkábelek, távközlési kábelek
A
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG
1.1

1.2

Tűzvédelmi osztály

Veszélyes anyag tartalom

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

32. Tömítőanyagok
SORSZÁM

1

A
TERMÉKTULAJDONSÁG

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései /
Tömítőanyagok homlokzati elemekhez
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1.1

Tömítőanyagok kültéri homlokzati elemekhez

1.1.1

Rugalmas alaktartó képesség

1.1.2

Megfolyási ellenállás

1.1.3
1.1.4

Secant modulus +23 oC-on és -20 oC-on
Szakadási nyúlás

1.1.5

Húzószilárdság tartós megnyújtásnál +23 oC-on és
-20 oC-on

1.1.6

Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten

1.1.7

Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál vízbe merítés után
Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés

1.1.8
1.1.9

Tapadás/nyúlás állandó hőmérsékleten

1.1.10

Szakadási nyúlás +23 oC-on vízbe merítés után

1.1.11

Sűrűség

1.1.12

Shore keménység

1.1.13

Tűzvédelmi osztály

1.2

Tömítőanyagok beltéri homlokzati elemekhez

1.2.1

Megfolyási ellenállás

1.2.2

Szakadási nyúlás +23 C-on

1.2.3

Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés

1.2.4

Sűrűség

1.2.5

Shore keménység

1.2.6

Tűzvédelmi osztály

2

rugalmas és plasztikus
tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre
plasztikus tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

1.1.14

1.2.7

rugalmas tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre

rugalmas és plasztikus
tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre

Veszélyes anyagok

o

Veszélyes anyagok

rugalmas és plasztikus
tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre
rugalmas tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre
plasztikus tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre

rugalmas és plasztikus
tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre
rugalmas és plasztikus
tömítőanyagoknál minden
felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései /
Tömítőanyagok üvegezéshez
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2.1

Sűrűség

2.2

Shore keménység

2.3

Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok

2.4

minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

2.5

Rugalmas alaktartó képesség

2.6

Megfolyási ellenállás

2.7

Secant modulus +23 oC-on és -20 oC-on

2.8

Tapadás/nyúlás tartós megnyújtásnál +23 oC-on és
-20 oC-on

2.9

Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten

2.10

Tapadás/nyúlás tartós megnyújtásnál vízbe merítés után

2.11

Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés

2.12
2.13

Tapadás/nyúlás hő, víz és üvegen átjutó UV fény hatására
Nyomással szembeni ellenállás

3

Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései /
Tömítőanyagok egészségügyi berendezésekhez

3.1

Sűrűség

3.2

Shore keménység

3.3

Tűzvédelmi osztály

3.4

Veszélyes anyagok

3.5

Megfolyási ellenállás

3.6
3.7

Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés

3.8

Húzószilárdság tartós megnyújtásnál

3.9

Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten

3.10

Mikroorganizmusokkal szembeni ellenálló képesség

minden felhasználási területre

XS és S típusú tömítőanyagoknál
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
XS és S típusú tömítőanyagoknál
minden felhasználási területre

XS típusú tömítőanyagnál minden
felhasználási területre

Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál vízbe merítés után
S típusú tömítőanyagnál minden
felhasználási területre

3.11

Szakadási nyúlás vízbe merítés után

4

Épületek nem teherhordó szerkezeti kapcsolatainak és járdák hézagainak tömítései /
Tömítőanyagok gyalogos járdákhoz

4.1

Sűrűség

4.2

Shore keménység

4.3

Tűzvédelmi osztály

minden típusnál minden
felhasználási területre
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4.4

Veszélyes anyagok

4.5

Rugalmas alaktartó képesség

4.6

Megfolyási ellenállás

4.7

Secant modulus +23 oC-on és -20 oC-on

4.8

Húzószilárdság tartós megnyújtásnál +23 oC-on és
-20 oC-on

4.9

Tapadás/nyúlás váltakozó hőmérsékleten

4.10

Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál 4 napos vízbe
merítés után

4.11

Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés

4.12

Önterülő képesség

4.13

Szakító szilárdság +23 oC-on

4.14

Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál 28 nap vízbe
merítés után

4.15

Tapadás/nyúlás adott megnyújtásnál 28 nap 10%-os
NaCl oldatba merítés után

4.16

UV állóság

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
minden típusnál minden
felhasználási területre
tixotrop típusnál minden
felhasználási területre
25 LM, 25 HM, 20 LM, 20 HM típusnál
minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

kültéri alkalmazás esetén

33. Rögzítő anyagok
SORSZÁM

A
TERMÉKTULAJDONSÁG

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Műanyag rögzítő dübelek vakolattal ellátott összetett külső hőszigetelő rendszerek (ETICS)
rögzítéséhez, épületek és épített szerkezetek hőszigetelése során

1.1

Műanyag dübelek

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Kihúzódással / kiszakadással szemben mutatott ellenállás A-D besorolású falazatokban, illetve
egyéb, nem besorolt falazatokon (pl.
fa alapú táblák)
ha Tk > 0,4, és a hőszigetelés
vastagsága < 60 mm
ha Tk > 0,4, és a hőszigetelés
Minimális dübelszám (amikor nem elég csak ragasztással vastagsága > 60 mm
ha Tk < 0,4, és a hőszigetelés
rögzíteni a hőszigetelő anyagot)
vastagsága < 60 mm
ha Tk < 0,4, és a hőszigetelés
vastagsága > 60 mm
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1.1.6

Biztonsági tényező (tervezési értékhez)

1.1.7

Kondicionálás (nedvesség) hatása a működésre

1.1.8

Hőmérséklet hatása a működésre

1.1.9

Ismételt terhelés hatása a működésre (szélszívás)

1.1.10

500 órás relaxáció

1.1.11

Maximális csavarónyomaték

menetes műanyag rögzítő dübelekre

Tartós (5000 h) vizsgálat

újrahasznosított műanyagból
készített dübelekre
agresszív feltételek között
alkalmazott dübelek

1.1.12
1.1.13

Fémrészek tartósságának ellenőrzése

1.1.14

Műanyag tartósságának ellenőrzése erősen lúgos
környezetben

1.1.15

Az ultraibolya sugárzásnak való kitettség hatása

1.1.16

Pontszerű hőhídveszteségi tényező

1.1.17

Dübel tárcsamerevség

1.1.18
1.1.19

Dübel szilárdsága (tárcsa leszakító / dübelszár szakító
ereje)
Rögzítési mélység

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

A-D besorolású falazatokban, illetve
egyéb, nem besorolt falazatokon

1.2

Acél dübelek (tűzálló szigetelések rögzítésére)

1.2.1

Kihúzódással / kiszakadással szemben mutatott ellenállás

1.2.2

Minimális dübelszám

1.2.3

Biztonsági tényező (tervezési értékhez)

1.2.4

Kondicionálás (nedvesség) hatása a működésre

1.2.5

Hőmérséklet hatása a működésre

1.2.6

Ismételt terhelés hatása a működésre (szélszívás)

1.2.7

500 órás relaxáció

1.2.8

Maximális csavarónyomaték

menetes műanyag rögzítő dübelekre

Tartós (5000 h) vizsgálat

újrahasznosított műanyagból
készített dübelekre
agresszív feltételek között
alkalmazott dübelek

1.2.9
1.2.10

Fémrészek tartósságának ellenőrzése

1.2.11

Műanyag tartósságának ellenőrzése erősen lúgos
környezetben

1.2.12

Az ultraibolya sugárzásnak való kitettség hatása

1.2.13

Pontszerű hőhídveszteségi tényező

1.2.14

Dübel tárcsamerevség

1.2.15
1.2.16

Dübel szilárdsága (tárcsa leszakító / dübelszár szakító
ereje)
Rögzítési mélység

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
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34. Épületszerkezetek, épületelemek, előre gyártott elemek
A
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG

1

Favázas épületek készletei / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek)
Mechanikai szilárdság

1.1
Akusztikai teljesítőképesség
1.2
Hővezetési ellenállás
1.3
Tűzállósági teljesítmény
1.4
1.5

Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok

1.6

2

2.1

Mechanikai szilárdság

2.2
Hővezetési ellenállás
2.3
Tűzállósági teljesítmény
2.4
Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok
2.6

teherhordó szerkezetenként
(teherhordó váz/panel mechanikai
szilárdság)
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

Előregyártott lépcső készletek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek)

Akusztikai teljesítőképesség

2.5

B
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

teherhordó szerkezet mechanikai
jellemzői
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
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3

3.1

Gerendaház építési rendszerek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek)
Mechanikai szilárdság
Akusztikai teljesítőképesség

3.2
Hővezetési ellenállás
3.3
Tűzállósági teljesítmény
3.4
3.5

Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok

3.6

4

4.1

Mechanikai szilárdság

4.2
Hővezetési ellenállás
4.3
Tűzállósági teljesítmény
4.4
Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok
4.6

5

5.1

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

Összetett könnyű panelek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)

Akusztikai teljesítőképesség

4.5

teherhordó szerkezet mechanikai
jellemzői
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre

teherhordó szerkezet mechanikai
jellemzői
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

Előregyártott épület egységek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek)
Mechanikai szilárdság

teherhordó vázszerkezet mechanikai
jellemzői
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Akusztikai teljesítőképesség
5.2
Hővezetési ellenállás
5.3
Tűzállósági teljesítmény
5.4
5.5

Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok

5.6

6

Mechanikai szilárdság

Akusztikai teljesítőképesség
6.2
Hővezetési ellenállás
6.3
Tűzállósági teljesítmény
6.4
Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok
6.6

7

teherhordó szerkezetenként
(teherhordó váz/panel mechanikai
szilárdság)
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

Fémváz építő készletek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)

Mechanikai szilárdság
7.1
Akusztikai teljesítőképesség
7.2

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

Betonváz építő készletek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)

6.1

6.5

olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre

teherhordó szerkezetenként
(teherhordó váz/panel mechanikai
szilárdság)
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
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Hővezetési ellenállás
7.3
Tűzállósági teljesítmény
7.4
7.5

Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok

7.6

olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

8

Nem teherhordó végleges burkolati készletek/rendszerek üreges hőszigetelő elemekből, vagy
panelekből, betonból / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak)

8.1

Mechanikai szilárdság

szerkezet mechanikai jellemzői

Akusztikai teljesítőképesség

olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre

8.2
Hővezetési ellenállás
8.3
Tűzállósági teljesítmény
8.4
8.5

Tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok

8.6

9

Előregyártott fa alapú teherhordó, feszített héjú panelek / Különböző főbb szerkezetek
(tetőkben, külső falakban, szerkezeti válaszfalakban és födémekben)
Mechanikai szilárdság

9.1
Akusztikai teljesítőképesség
9.3

9.4

Hővezetési ellenállás, légáteresztő képesség,
páraáteresztő képesség

Tűzállósági teljesítmény
9.5

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

teherhordó szerkezetenként
(teherhordó váz/panel mechanikai
szilárdság)
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben akusztikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként
történő felhasználás esetén, ahol
a szerkezettel szemben energetikai
követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel
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9.6

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

Veszélyes anyag kibocsátás

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

9.7

10

Hűtött raktár építési készletek / Különböző főbb szerkezetek (falak, födémek, padlók)

10.1

Hővédelem (hővezetési ellenállás, légáteresztés,
páraáteresztés)

minden felhasználási területre

Tartósság (fizikai, kémiai és biológiai tényezők,
kórokozók)
Tűzállósági teljesítmény

minden felhasználási területre

10.2
10.3
10.4

Tűzvédelmi osztály

10.5

Veszélyes anyag kibocsátás

10.6

Páraáteresztés

10.7

Nedvességgel szembeni ellenállás

10.8

Ütésállóság

10.9

Mechanikai ellenállás

olyan épületszerkezetként történő
felhasználás esetén, ahol tűzállósági
határérték követelmények lépnek fel

minden felhasználási területre

35. Tűzgátló, tűzterjedést gátló és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek
A
B
SORSZÁM
TERMÉKTULAJDONSÁG
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

1

Járulékos tűzvédelem teherhordó acélszerkezetekhez

1.1

Tűzállósági teljesítmény

1.2

Tűzvédelmi osztály

1.3

Testsűrűség

1.4

Vastagság
Veszélyes anyagok

1.5

2

Tűzvédő vakolat

2.1

Tűzállósági teljesítmény

2.2

Tűzvédelmi osztály

2.3

Testsűrűség

2.4

Vastagság
Veszélyes anyagok

2.5

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni

minden felhasználási területre

abban az esetben, ha az 1907/2006/
EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében biztonsági
adatlapot kell adni
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3

Tűzvédő lemez és födém termékek és készletek (vízszintes és függőleges tűzvédő
membránok, járulékos tűzvédelem betonszerkezetekhez, acélszerkezetekhez, együttdolgozó
beton és acél profillemezekhez, kitöltött üreges acél oszlopokhoz, faszerkezetekhez,
szerelőcsatornákhoz és aknákhoz, nem teherhordó tűzvédő falak, egyéb felhasználás)

3.1

Tűzállósági teljesítmény

3.2

Tűzvédelmi osztály

3.3

Testsűrűség

3.4

Vastagság

3.5

Veszélyes anyagok

4

Tűzgátló / füstgátló nyílászárók (ajtó, kapu, ablak)

4.1

Tűzállósági teljesítmény

4.2

Tűzvédelmi osztály

4.3

Füstgátló tulajdonság

füstzáró felhasználás esetén

4.4

Önzáródó képesség

minden felhasználási területre

5

Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstgátak

5.1

Működési megbízhatóság

5.2

Válaszkésleltetés

5.3

Telepítési biztonság

5.4

Füstszivárgás
Mechanikai stabilitás állandó hőmérsékleten

5.5
Mechanikai stabilitás szabványos hőmérsékleten
5.6

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel

6.

Füst- és hőszabályozó rendszerek: természetes hő-és füstelvezető berendezések

6.1

Névleges működtetési feltételek/érzékenység

6.2

Válaszkésleltetés

6.3

Működési megbízhatóság

6.4

Füst elszívásának hatékonysága

6.5

Aerodinamikai szabad keresztmetszet
Működőképesség tűz esetén

6.6
6.7

Mechanikai stabilitás

6.8

Nyitási képesség környezeti feltételek mellett

6.9

Tűzvédelmi osztály

minden felhasználási területre

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre
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7

Füst- és hőszabályozó rendszerek: kényszeráramoltatású hő-és füstelvezető berendezések

7.1

Válaszkésleltetés

7.2

Működési megbízhatóság
Működési időtartam állandó magas hőmérsékleten

7.3
7.4

Nyitási képesség környezeti feltételek mellett

7.5

Motor hőmérsékleti osztály

8

Épületek szellőztetése: tűzgátló csappantyúk

8.1

Aktiválási feltételek/érzékenység

8.2

Válaszkésleltetés

8.3

Működési megbízhatóság
Tűzállósági teljesítmény

minden felhasználási területre
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre

minden felhasználási területre

8.5

Korrózióvédelem

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
erős korróziónak kitett környezetben

8.6

Aerodinamikai teljesítmény

minden felhasználási területre

9

Füst- és hőszabályozó rendszerek: nyomáskülönbséges rendszerek (szerelvények)

9.1

Aktiválási feltételek/érzékenység

9.2
9.3

Válaszkésleltetés (válaszidő)
Működési megbízhatóság

9.4

Füst- és hőelszívás hatékonysága

9.5

Teljesítményparaméterek tűz esetén

9.6

Nyomás alatti teljesítmény

9.7

Tűzállóság – Integritás E

9.8

Tűzállóság – Szigetelés I

9.9

Tűzállóság – füstszivárgás

9.10

Tűzállóság – Mechanikai stabilitás

9.11

Tűzállóság – karbantartása keresztmetszet

10

Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstelvezetők

10.1

Mechanikai stabilitás

10.2

Füstszivárgás

8.4

Mechanikai stabilitás szabványos hőmérsékleten
10.3

minden felhasználási területre

minden felhasználási területre
olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
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Tűzállósági teljesítmény
10.4

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
minden felhasználási területre

10.5

Aerodinamikai teljesítmény

11

Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstelszívó csappantyúk

11.1

Aktiválási feltételek/érzékenység

11.2

Válaszkésleltetés

11.3

Működési megbízhatóság
Tűzállósági teljesítmény

minden felhasználási területre

11.5

Korrózióvédelem

olyan épületszerkezetekben történő
felhasználás, amelyekkel szemben
tűzállósági követelmények lépnek fel
erős korróziónak kitett környezetben

11.6

Aerodinamikai teljesítmény

minden felhasználási területre

12

Füst- és hőszabályozó rendszerek: energiaellátások

12.1

Működési biztonság

12.2

Teljesítményparaméterek tűz esetén
Válaszkésleltetés

11.4

12.3

minden felhasználási területre
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2. melléklet a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 1. melléklet I. táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[A fővállalkozói szerződéshez, illetve

A bírság összegének meghatározása

a fővállalkozói munkavégzéshez kapcsolódó

(az 1/A. § szerinti számított építményérték az 1. és 2. pontban 50 millió, a 3., 4. és az 5. pontban a tervezőre

jogsértő cselekmények

vonatkozóan 5 millió, az 5. pontban az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre és
a 6–16. pontban 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)
Építtető

Építési műszaki

Fővállalkozó

Fővállalkozó kivitelező

Kivitelezési

ellenőr

kivitelező

felelős műszaki

dokumentációt

vezetője

készítő tervező
(a továbbiakban:
tervező) ]

„
100 000 Ft +
150 000 Ft +
80 000 Ft +
13. Nem megfelelő
0,005xSZÉ
0,005xSZÉ
0,003xSZÉ
teljesítményű építési
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
termékek vagy szerkezetek
500 000 Ft
800 000 Ft
200 000 Ft
felhasználása, beépítése
							 					
2. Az R1. 1. melléklet II. táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az alvállalkozói szerződéshez, illetve az alvállalkozói

”

A bírság összegének meghatározása (az 1–10. pontban az 1/A. § szerinti számított építményérték

munkavégzéshez kapcsolódó jogsértő cselekmények

20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)
Megrendelő

A megrendelő

Alvállalkozó

Az alvállalkozó

Építési műszaki

vállalkozó

vállalkozó kivitelező

kivitelező

felelős műszaki

ellenőr ]

kivitelező

felelős műszaki

vezetője

vezetője

„
80 000 Ft +
100 000 Ft
150 000 Ft
80 000 Ft +
+ 0,005xSZÉ + 0,005xSZÉ 0,003xSZÉ
0,003xSZÉ
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
legfeljebb
200 000 Ft
300 000 Ft
500 000 Ft
200 000 Ft
												 ”
7. Nem megfelelő teljesítményű
építési termékek vagy szerkezetek
felhasználása, beépítése
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A Kormány 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete
a „GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén
megvalósuló üveggyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésben,
a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában,
az 5. § (3) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
162. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket,
amely a szerencsi 086/12, 086/13 és 1963/25 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ebből a földrészletekből
telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, a „GSV” Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság üveggyapot gyártó üzemének fejlesztésére irányuló beruházásával függenek össze.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint
első fokú hatóságként jár el,
b)
első fokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály
szerint első fokú szakhatóságként jár el.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály
szerint másodfokú hatóságként jár el,
b)
másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály
szerint másodfokú szakhatóságként jár el.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.
(5) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti feladat- és
hatáskörrel rendelkező – kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízottat jelöli ki.

2. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben
a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben egy
alkalommal kell egyeztetnie a szakhatósággal.

3. §		
Az 1. mellékletben meghatározott beruházások esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez
próbafeltárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges
földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.
4. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével –
hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
(3) A gyámhatóság az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság megkeresésére vagy a beruházó
kérelmére az ismeretlen helyen tartózkodó vagy ismert helyen tartózkodó, de visszatérésben gátolt olyan
természetes személy részére, akinek az 1. mellékletben felsorolt valamely projekttel összefüggő közigazgatási
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hatósági ügy jogát vagy jogos érdekét érintheti, ügygondnokot rendel ki. Ennek megfelelően a gyámhatóság
ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban
lakcímeként szereplő valamennyi címre – címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt
a postai szolgáltató
a)
„a címzett ismeretlen” vagy
b)
„a címzett ismeretlen helyre költözött”
megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez
A „GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által, Szerencs város közigazgatási területén
megvalósuló üveggyapot előállító üzem beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek
1.

Általános építésügyi és örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,

2.

további régészeti feladatellátás meghatározása,

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás,

4.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás,

5.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás,

6.

vízjogi engedélyezési eljárás,

7.

ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás,

8.

telekalakítási hatósági eljárás,

9.

földmérési hatósági eljárás,

10.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás,

11.

bányahatósági engedélyezési eljárás,

12.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás,

13.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás,

14.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások,

15.

villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló
hatósági eljárások,

16.

azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdésében meghatározott
beruházás megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez,
működéséhez) közvetlenül szükségesek,

17.

az 1–16. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági
eljárások.
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A Kormány 277/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete
a Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról
A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdésének d) és h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2. és a 4. §
tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:
1. §		
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A pedagógusok továbbképzését a Balassi Intézet (a továbbiakban: továbbképzési központ) szervezi. A továbbképzési
központ e feladatkörében]
„e) kapcsolatot tart az oktatásért felelős miniszter szakmai tanácsadó szervezetével, a határon túli magyar
pedagógus szervezetek tagjaiból álló Külhoni Magyar Oktatási Tanáccsal (a továbbiakban: Oktatási Tanács),”
2. §		
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjában a „Határon Túli Magyar Oktatási Tanácsot”
szövegrész helyébe a „Külhoni Magyar Oktatási Tanácsot” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdés a) pont aj) alpontja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 6/2013. (VII. 16.) HM rendelete
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről szóló 18/2011. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következő rendeletet
adom ki:
1. §		
A honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről szóló 18/2011. (XII. 29.) HM rendelet 2–6. §-a helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„2. § A honvédelmi szervezetek jogi képviseletét a 3–5. §, illetve a 6. § (1) bekezdés b)–c) pontja és (2) bekezdése
szerinti kivételekkel a bíróságok, illetve más hatóságok előtti közigazgatási, büntető, szabálysértési, valamint
polgári peres és nemperes eljárásokban – ideértve a fizetési meghagyásos eljárásokat és az azok nyomán megindult
végrehajtási eljárások során a végrehajtható okirat kiállítására irányuló kérelem előterjesztését is – a HM jogi
képviseletének ellátásáért felelős szervében foglalkoztatott jogi munkatárs látja el.
3. § A HM jogi képviseletének ellátásáért felelős szerve a jogi képviselet ellátására írásban az eljárásban félként
szereplő honvédelmi szervezetben foglalkoztatott, vagy a HM közigazgatási államtitkár által kijelölt jogi
munkatársat is meghatalmazhatja.
4. § Ha azt az ügy tárgya, a felek személye vagy az eljáró hatóság hatásköre indokolja, a jogi képviselet ellátására
a miniszter meghatalmazhat ügyvédi irodát vagy egyéni ügyvédet (a továbbiakban együtt: ügyvéd).
5. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény által előírt kötelező jogi képviselet esetén a honvédelmi
szervezetek jogi képviseletét a HM jogi képviseletének ellátásáért felelős szervében foglalkoztatott, továbbá a 3. §
szerint meghatalmazott, jogi szakvizsgával rendelkező jogi munkatárs vagy a 4. § szerint meghatalmazott ügyvéd
látja el.
6. § (1) A végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérő honvédelmi szervezetek jogi képviseletét
a) a területfelhasználási, telekalakítási engedélyezési, az ingatlan szolgalmával kapcsolatos, a kisajátítási,
az elhelyezési, az infrastrukturális, továbbá a lakhatási támogatással és az ingatlannal kapcsolatos egyéb ügyekben
a HM jogi képviseletének ellátásáért felelős szervének,
b) ha a végrehajtási eljárás jogosultja az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) – a 2. §-ban
meghatározott kérelem előterjesztésének kivételével – az MH EK,
c) minden más esetben HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH)
jogi munkatársa látja el.
(2) A honvédelmi szervezeteket jogerős bírósági határozat alapján megillető vagy terhelő pénzkövetelések
érvényesítése vagy teljesítése iránt a HM VGH jogi munkatársa intézkedik.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Hende Csaba s. k.,

		

honvédelmi miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf. 5008/2013/6. számú határozata

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a dr. Sipos János főosztályvezető által képviselt Zala Megyei Kormányhivatal (8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 10.) indítványozónak, a dr. Henczi Edit ügyvéd (8000 Nagykanizsa, Zrínyi u. 20.) által
képviselt Zalakomár Község Önkormányzata (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.) ellen Zalakomár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II. 1.) számú önkormányzati
rendeletének törvényességi felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban meghozta az alábbi
határozatot:
1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy a Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II. 1.) számú önkormányzati rendelete 16. §
(8) bekezdés e) pontjának, 17. § (1) bekezdés e) pontjának, valamint 18. § (2) bekezdés e) pontjának
„...az alábbiak alapján:
ea) 1 fős háztartás esetén 200 m2
eb) 2 fős háztartás esetén 300 m2
ec) 3 fős háztartás esetén 400 m2
ed) 4 fős háztartás esetén 500 m2
ee) a háztartásban élő minden további személyt figyelembe véve 50 m2 nagyságú földterületen, de legfeljebb
a kert nagyságával megegyező területen a család megélhetéséhez szükséges burgonyát és zöldségfélét termeszt,
valamint...”, továbbá „A termeléshez szükséges talaj-előkészítési feladatokat, a kert felszántását, vagy felásását
2012. december 31-ig kell elvégezni” rendelkezései törvényellenesek, ezért ezeket megsemmisíti.
A megsemmisített rendelkezések a határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét követő napon vesztik
hatályukat.
2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy a Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II. 1.) számú önkormányzati rendelete 16. §
(8) bekezdés e) pontja, 17. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 18. § (2) bekezdés e) pontja az alábbi szövegezéssel
marad hatályban:
„az ingatlanhoz tartozó kertet rendeltetésszerűen használja, műveli, a szükséges növényvédelmi, védekezési
feladatokat időben elvégzi, a kert azon részét, amely nem áll művelés alatt rendszeresen kaszálja, gyommentesíti”.
3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli a határozata Magyar Közlönyben való közzétételét.
4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli, hogy határozatát – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc
napon belül – az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon hirdessék ki.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
I.

1. Az Indítványozó 2012. december 11-én kelt törvényességi felhívással fordult az érintett Önkormányzathoz
azzal, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II. 1.) számú önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Ör.) 16. § (8) bekezdés e) pontja, 17. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 18. § (2) bekezdés
e) pontja ellentétes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Sztv.) 33. § (7) bekezdésében, a 34. § (2) bekezdésének e) pontjában, a 36. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint
a 37/B. § 2. pontjában foglaltakkal. A törvényességi felhívás értelmében az Ör. túlterjeszkedve a Sztv.-ben kapott
felhatalmazáson, a törvényi feltételek mellett további feltételekhez kötötte egyes szociális ellátások igénybevételét.
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2. Az érintett Önkormányzat 2013. január 9. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésén megtárgyalta
a törvényességi felhívásban foglaltakat, azzal azonban nem értett egyet. A képviselő-testületi vitában formálódó
álláspont értelmében az érintett Önkormányzat az Sztv. 2. §-ában is megfogalmazódó azon álláspontot juttatta
érvényre, amely szerint az egyéneknek is meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy jobb életkörülmények
között élhessenek. A képviselő-testület álláspontja szerint az Sztv. szerinti lakókörnyezet tisztán tartásával
kapcsolatos kritériumokhoz a kertek rendeltetésszerű használata is hozzátartozik, a rendeltetésszerű használat
pedig kiterjed az egyéneknek a család megélhetését, létfenntartását szolgáló élelmiszerek termelésére is.
3. Ilyen előzmények után az indítványozó 2013. január 31-én érkezett indítvánnyal fordult a Kúriához. Az indítványozó
az Ör. megjelölt rendelkezéseinek törvényességi vizsgálatát követő megsemmisítését kérte. Fenntartotta azt
a korábbi álláspontját, mely szerint az Ör. túlterjeszkedik a Sztv. felhatalmazásán akkor, amikor az egyes szociális
ellátások feltételéül szabja az élelmiszertermelés-célú föld-, illetve kertművelési kötelezettséget.
4. Az érintett Önkormányzat érdemi állásfoglalásában szintén fenntartotta korábbi véleményét. A szociális segítségre
rászorultaknak is meg kell tenniük mindent életkörülményeik javítása érdekében. Az érintett Önkormányzat
illetékességi területén kb. 900 család él, és közel 300–400 család szorul valamilyen formában az érintett
Önkormányzat által nyújtott szociális juttatásokra. Az érintett Önkormányzat szempontjából ezért kiemelt
jelentősége van annak, hogy a településen élő rászorulókban tudatosítsa az öngondoskodás jelentőségét.
A megélhetést szolgáló, létfenntartást biztosító zöldségfélék termesztése – az öngondoskodás részeként –
hozzátartozik a kert rendeltetésszerű használatához.
II.

1. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése „a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között” hatalmazza
fel a helyi önkormányzatokat rendeletalkotásra. A korábbi törvényi szabályt emelte az alkotmányozó
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe, amely szerint „[f ]eladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény
által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján
önkormányzati rendeletet alkot”.
A jelen eljárásban törvényességi vizsgálatnak alávetett Ör. az Sztv. felhatalmazása alapján született meg,
következésképpen az érintett Önkormányzat a törvényi keretek között rögzíthet a helyi sajátosságokhoz igazodó
normákat, magatartási szabályokat. Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében „[a]z önkormányzati
rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes”. A végrehajtási jelleggel kiadott önkormányzati rendelet tehát más
jogszabályba ütközően jogsértő akkor, ha a felhatalmazása kereteit túllépve szabályoz.
2. A 2011. évi CVI. törvény a feltételekhez kötött segélyezés elve mentén módosította az Sztv. egyes rendelkezéseit.
A módosítások több ponton érintették az aktív korúak ellátórendszerét. A feltételekhez kötött segélyezés elvét
érvényesítő módosítás a szociális ellátások feltételrendszerében az érintett magánéletére, életvitelére vonatkozóan
fogalmaz meg folyamatos elvárásokat (Sztv. 33. §). Az elvárások nem teljesítése a szociális ellátás megszerzését
kizárja, illetve a megszerezett ellátás elvesztéséhez vezet (Sztv. 34. § 36. §, 37/B. §.)
A szabályozás ezen módját mindig jellemzi a magánéletre gyakorolt hatás mélysége. A szociális ellátások körében
a magánszférát érintő feltétel a minimális mérték meghatározásával már konkréttá válik. A minimumra törekvés
ezen a területen a jogi szabályozás, így az önkormányzati rendeletalkotás korlátja is egyben. A rászorultságon
alapuló szociális ellátások körében a jog demokratikus társadalomban betöltött funkcióján ugyanis túlmutat
az egyének személyiségfejlődésének befolyásolására törekvés, a jog egyént nevelő szerepe.
3. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás az Sztv.
rendszerében rászorultsági alapon, a törvényi feltételek figyelembe vételével a helyi önkormányzat jegyzőjének
döntése által megszerezhető aktív korúakat illető ellátások.
Az Sztv. felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy a támogatás egyéb feltételi mellett „a kérelem
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében
megállapított feltételeket teljesítse”. A törvényalkotó azonban nem hagyott mozgásteret az önkormányzat
számára abban, hogy miként értelmezhető a „lakókörnyezet rendezettségének” tartalma: „(...) a kérelmező vagy
jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda
tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának
biztosítására irányuló kötelezettség írható elő”. Az Sztv. a települési jegyző cselekvési lehetőségeit is behatárolta
az önkormányzati rendeletben szabályozott és a magánszférát érintő kötelezettségek számonkérése kapcsán:
a jegyző a szociális segély feltételeinek teljesítését vizsgálva „a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de
legalább ötnapos határidő tűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania”.
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A Sztv. indítványozó által hivatkozott további rendelkezései a megszerzett ellátás elvesztéséről rendelkeznek,
amennyiben a lakókörnyezet rendezettségének fenti kritériumait a segélyezett – és családja – nem teljesítené
folyamatosan.
4. Az elmúlt időszakban a kibontakozó, majd pedig általánossá váló gazdasági, pénzügyi válság, a rendelkezésre
álló egyre szűkülő források, a költségvetések teherbíró képessége a szociális jogokhoz való viszonyban azt
eredményezték, hogy az ideális alapjogi/alanyi jogi megközelítésnél erőteljesebbé vált a társadalmi igazságosság
igényének érvényesítése. A szociális jogban a korábbiakban az ellátások megszerzésének feltételeként ismert
együttműködési kötelezettség a javak előállításában való részvétel, illetve az öngondoskodás kategóriáival egészült
ki. Ezt jeleníti meg az Alaptörvény O) cikke, amikor kimondja, hogy „[m]indenki felelős önmagáért...”.
E mellett a szociális tárgyú önkormányzati rendeletalkotás általános törvényi alapjait a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) teremti meg. A Mötv. 8. §-a alapvető
rendelkezésként – és az önkormányzatok 6. § szerinti önfenntartó képességének lakosságra háramló feladataként –
fogalmazza meg az (1) bekezdése a) pontjában a helyi közösség tagjának az öngondoskodásra irányuló
kötelezettségét, amellyel a közösségre háruló terhek enyhítéséhez köteles hozzájárulni.
A szabályozási fordulatot jellemzi az, hogy míg az Alkotmánybíróság korábbi döntéseiben a szociális ellátásoknak
a magánszférát, az egyéni önrendelkezést, a tulajdont, mint a cselekvési autonómia anyagi alapját érintő
magatartási szabályokhoz kötését alkotmányellenesnek minősítette [80/2009. (VI. 10.) AB határozat, ABH 2009,
1215.; 119/2009. (XI. 21.) AB határozat, ABH 2009, 1270.; 181/2011. (XII. 29.) AB határozat, ABH 2011, 861.], addig
az Alaptörvény, az új önkormányzatokra vonatkozó törvényi szabályok és az Sztv. hivatkozott rendelkezései az ilyen
jellegű helyi szabályoknak teremtenek a normahierarchiában „magasabb szintű” alaptörvényi, illetve törvényi
alapokat.
5. A Kúriának az indítvány alapján abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az Sztv. rendelkezései a társadalmi
szolidaritás, a rászorultság feltételrendszerén túlmutató, a rászorult egyén – és családja – magánszféráját, tulajdona
feletti rendelkezési jogosultságát érintő feltételek meghatározásában milyen kereteket és korlátokat állítanak a helyi
önkormányzat jogalkotói autonómiája elé. Ehhez képest pedig mire terjednek ki az Ör. támadott szabályai.
Az Sztv. felhatalmazó rendelkezései az életvitelszerűen használt lakókörnyezet rendezettségének kritériumait
tartalmazzák. Ebben a körben a szociális ellátás feltétele a tágabb értelemben vett lakókörnyezet (lakás vagy
ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda) tisztán tartása, az ingatlan rendeltetésszerű
használhatóságának, higiéniájának fenntartása. Az Sztv. tehát a magánszféra közösség oldaláról észlelhető, külsőleg
megjelenő szeletével kapcsolatosan fogalmaz meg elvárásokat a segély iránt folyamodóval – és családjával –
szemben, az ellátásban való részesülés, illetve az ellátás megtartásának feltételeként.
Az érintett Önkormányzat végrehajtási jogszabályában sem terjeszkedhet túl ezeken a kereteken. Jogalkotóként
megszabhatja a lakókörnyezet rendezettségének mikéntjét, a higiénés állapot kritériumait, a helyi sajátosságokhoz
igazodó többletkövetelményeket, olyan jellegű elvégzendő feladatokat, amelyeknek a kérelmező – az Sztv. 33. §
(7) bekezdés utolsó fordulata értelmében – ötnapos határidőben eleget tud tenni.
6. Az Ör. 16., 17. és 18. §-ai a rendszeres szociális segély (16. §), a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (17. §),
valamint a lakásfenntartási támogatás (18. §) feltételeit szabják meg. E szerint a rendszeres szociális segélyre azon
kérelmező jogosult, aki – egyéb feltételek mellett – „az ingatlanhoz tartozó kertet rendeltetésszerűen használja,
műveli, a szükséges növényvédelmi, védekezési feladatokat időben elvégzi az alábbiak alapján:
ea) 1 fős háztartás esetén 200 m2
eb) 2 fős háztartás esetén 300 m2
ec) 3 fős háztartás esetén 400 m2
ed) 4 fős háztartás esetén 500 m2
ee) a háztartásban élő minden további személyt figyelembe véve 50 m2 nagyságú földterületen, de legfeljebb
a kert nagyságával megegyező területen a család megélhetéséhez szükséges burgonyát és zöldségfélét termeszt,
valamint a kert azon részét, amely nem áll művelés alatt, rendszeresen kaszálja, gyommentesíti. A termeléshez
szükséges talaj-előkészítési feladatokat, a kert felszántását, vagy felásását 2012. december 31-ig kell elvégezni”.
Ugyanezen feltételeket társította az érintett Önkormányzat a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz a 17. §
(1) bekezdés e) pontjában, valamint a lakásfenntartási támogatáshoz a 18. § (2) bekezdés e) pontjában is.
Az Ör. magatartási szabályai a kerthasznosítás konkrét módját, a hasznosítandó terület négyzetméterben
megadott méretét, a hasznosítás mikéntjét, a termelendő konyhakerti növények konkrét megjelölésével bezárólag
határozzák meg. E szabályok eldöntik a segélyezett – és családja – helyett, hogy a kert mekkora hányadát,
hogyan, az elvégzendő munkálatok milyen sorrendje mellett és milyen növényzet beültetésével hasznosíthatja.
Az Ör. támadott rendelkezései túlmutatnak a helyi közösség által észlelhető, a lakókörnyezettel szemben
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a rendezettség külsődleges elvárásainak kritériumain. Mélyen behatolva a magánszférába, az Ör. e szabályai
normatív erővel kívánják meghatározni a tulajdonnal való rendelkezés részleteit. Nem tagadható természetesen
a saját célra megtermelt javak önfenntartásban játszott szerepe, de a normává merevített előírások részben
meghaladja az érintett Önkormányzat jogalkotói jogkörének törvényi kereteit, részben pedig – az öngondoskodás
Alaptörvényben, Mötv.-ben és Sztv.-ben meghatározott követelményét félre értelmezve, stigmatizáló,–a jog
társadalmi szerepétől idegen, nevelő célzatot mutatnak. Ezért a Kúria megállapította, hogy az Ör. 16. § (8) bekezdés
e) pontjában, 17. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint 18. § (2) bekezdés e) pontjában a szociális ellátások
nyújtásának feltételéül szabott mezőgazdasági termelő, kertművelő tevékenység előírásai ellentétesek a Sztv. 33. §
(7) bekezdésében foglaltakkal.
7. A Kúria gyakorlata a szociális tárgyú önkormányzati jogalkotás felülvizsgálata kapcsán egyértelmű: önkormányzati
rendeletben nem lehet a szociális segély feltételévé tenni a magánszféra körébe tartozó magatartásokat
(pl. tisztálkodás). A magánszférához való jogot, az ahhoz tartozó magánéletet, a családi életet, az otthont, a fizikai
és erkölcsi integritást védi az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett emberi jogok és az alapvető szabadságok
védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény (Emberi Jogok Európai Egyezménye) 8. cikke,
a hozzá tartozó nemzetközi bírói gyakorlattal, valamint védi az Alkotmánybíróság gyakorlata is (Köf.5051/2012/6.,
MK. 2012. 137. szám).
8. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 55. § (2) bekezdése értelmében
„[h] a az önkormányzati tanács megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet vagy annak valamely rendelkezése
más jogszabályba ütközik, az önkormányzati rendeletet vagy annak rendelkezését megsemmisíti (...)”.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa – élve a Bszi. 56. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazással – ún. „mozaikos”
megsemmisítést alkalmazott. Az Ör. indítványban érintett rendelkezéseit nem egészében, hanem a rendelkező
részben meghatározottak szerint, csak azon részeiben semmisítette meg, amelyek túlmutatnak a lakókörnyezet
rendezettségének Sztv.-beli követelményein.
A határozat közzétételéről a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontjai alapján határozott.
Budapest, 2013. április 23.
Dr. Kozma György s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

előadó bíró

bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1442/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról
1. A Kormány annak érdekében, hogy a külhoni magyar tannyelvű nevelés-oktatás területén elősegítse a határon
túli magyarság anyanyelvű iskolahálózatának és intézményrendszerének építését, megerősítését és megtartását,
integrálódását az egyetemes magyar oktatási rendszerbe, az egységes Kárpát-medencei oktatási térbe,
létrehozza a Külhoni Magyar Oktatási Tanácsot (a továbbiakban: KMOT). A KMOT a diaszpórában, a szórványban
és a Kárpát-medencében az anyanyelvű oktatásban résztvevő pedagógusok képzésével és továbbképzésével,
a szakmai segédanyagok, tankönyvek, folyóiratok elkészítésével kapcsolatos javaslatok, prioritási rendszerek
kidolgozásával, a kétoldalú oktatási programok kisebbségeket érintő kérdéseinek rendezéséhez nyújtott
javaslatokkal segíti a szakterület munkáját.
2. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, a köznevelésért felelős államtitkár külhoni magyar
nevelés-oktatás fejlesztését és a határon túli magyar tanulók és hallgatók tanulmányait elősegítő ösztöndíjazó
tevékenységét támogató javaslattevő, véleményező, tanácsadói tevékenységet végző tanácsként működteti
a KMOT-t.
3. A KMOT feladatai:
a)
a nevelés-oktatás különböző szintjeit átfogva az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért
felelős államtitkára által irányított egyes szervezeti egységek (a továbbiakban: tárca) szakmai tanácsadó
testületeként segíti a szakmai munkát valamennyi, a határon túli magyar nyelvű nevelés-oktatással
kapcsolatos kérdésben;
b)
a tárca döntés-előkészítő testületeként működik a határon túli anyanyelvű képzés stratégiájának
kialakításában régiója érdekeit képviselve, de az egységes oktatási tér alapelvei szerinti javaslatokkal;
c)
közreműködik a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11. §-ában foglalt
feladatok végrehajtásában;
d)
biztosítja a régiók közötti (beleértve az anyaországot is) információcserét, kapcsolattartást;
e)
biztosítja a határon túli magyar oktatási ösztöndíjazásoknak és a külhoni magyar közösségek értelmiségi
utánpótlásához fűzött átfogó oktatáspolitikai céloknak a konkrét szülőföldi képzési igényeknek történő
megfeleltetését;
f)
segíti a tárcát, mint ösztöndíjazót a határon túli (a szülőföldi) köz- és felsőoktatási sajátosságok
feltérképezésében, hozzájárul a meghirdetendő pályázatok szakmai megalapozottságához és
a pályázatoknak a határon túli magyar közösségek körében történő minél nagyobb elfogadottságához,
a szubszidiaritás elvéből fakadó hitelességéhez;
g)
javaslataival közreműködik abban, hogy a tárca milyen ösztöndíjformákat hirdessen meg, részt vesz
az ösztöndíj pályázatok szakmai előkészítésében, a célcsoportok pontos meghatározásában, a pályázatok
tanulmányi, tudományos-kutatói szempontú feltételrendszerének és az elbírálási pontrendszerek főbb
tartalmi elemeinek kialakításában;
h)
bizottságai révén az ösztöndíj-pályázatok elbírálási folyamatában előértékelő és döntés-előkészítő (értékelő)
feladatokat is ellát.
4. A KMOT tagjai:
a)
elnök (1 fő), akit a köznevelésért felelős államtitkár kér fel és nevez ki a határon túli magyar oktatás elismert
külhoni szakértői közül;
b)
7 fő a Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság tagjai közül (a bizottság többségi döntéssel hozott
delegálásával);
c)
3 fő a Külhoni Magyar Tankönyv- és Taneszköz Bizottság tagjai közül (a bizottság többségi döntéssel hozott
delegálásával);
d)
6 fő a Regionális Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Bizottságokból (6 regionális albizottság részéről 1-1 fő,
az albizottságok elnökei).

64500

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 122. szám

5. A KMOT és a bizottságok ülésein a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért Felelős
Államtitkárság kijelölt képviselője állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt.
6. A KMOT elnöke, amennyiben valamely napirendi pont tárgyalása kapcsán szükségesnek tartja, további szakértőket
hívhat meg. Az eseti meghívottakat a KMOT elnöke kéri fel a KMOT ülésén való részvételre.
7. A KMOT szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik, üléseit a köznevelésért felelős államtitkár
hívja össze. Az üléseket a KMOT elnöke vezeti, titkársági teendőit a köznevelésért felelős államtitkár által kijelölt
szervezeti egység látja el.
8. A KMOT működésének részletes szabályait a KMOT által elfogadott ügyrend tartalmazza, amit első ülésén maga
állapít meg és amelyet a köznevelésért felelős államtitkár hagy jóvá.
9. A KMOT működésének költségeit a központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet
költségvetésében (a továbbiakban: költségvetés) kell biztosítani.
10. A KMOT munkájában tagként vagy meghívottként részt vevő személy a testületben való részvételéért díjazásban
nem részesül. A KMOT és bizottsági tagjai jogosultak úti- és szállásköltségeik, illetve reprezentációs kiadásaik
megtérítésére, ezeknek a fedezete a tárca költségvetésben rendelkezésre áll.
11. A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011.
(V. 23.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltaknak megfelelően a KMOT működéséről az oktatásért felelős minisztert
folyamatosan tájékoztatja.
12. A KMOT három bizottságot működtet:
a)
Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság
A külhoni magyar neveléssel-oktatással kapcsolatos kérdésekben a tárca tanácsadó testülete, döntés
előkészítő, javaslattevő, tanácsadó és véleményezési jogkörrel. Szavazati joggal rendelkező tagjai:
aa)
Ausztriából: Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége (a nyugati magyarság
képviseletében is) (1 fő);
ab)
Felvidéki magyar egyházak (közös megegyezés alapján) (1 fő);
ac)
Horvátországból: Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (1 fő);
ad)
Romániából: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (2 fő), Romániai magyar egyházak (közös
megegyezés alapján) (1 fő);
ae)
Szerbiából: Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (1 fő), Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok
Egyesülete (1 fő), Vajdasági magyar egyházak (közös megegyezés alapján) (1 fő);
af )
Szlovákiából: Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (2 fő);
ag)
Szlovéniából: Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (1 fő);
ah)
Ukrajnából: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (2 fő), Kárpátaljai magyar egyházak (közös
megegyezés alapján) (1 fő).
b)
Külhoni Magyar Tankönyv- és Taneszköz Bizottság
A határon túli magyar tankönyv- taneszköz írással és kiadással, az elektronikus tankönyvtárral, pedagógiaimódszertani folyóiratokkal kapcsolatos területen a tárca szakmai tanácsadó testülete, döntés előkészítő,
javaslattevő, tanácsadó és véleményezési jogkörrel. Szavazati joggal rendelkező tagjai:
ba)
Ausztriából: Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége (a nyugati magyarság
képviseletében is) (1 fő);
bb)
Horvátországból: Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (1fő);
bc)
Magyarországról: Taneszközbemutatók Információs Egyesülete (1 fő);
bd)
Romániából: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (2 fő);
be)
Szerbiából: Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (2 fő), Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok
Egyesülete (1 fő);
bf )
Szlovákiából: Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (2 fő);
bg)
Szlovéniából: Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (1 fő);
bh)
Ukrajnából: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (2 fő).
c)
Regionális Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Bizottságok
A külhoni magyar felsőoktatással és ösztöndíjazással kapcsolatos kérdésekben a tárca szakmai tanácsadó
testületei, döntés előkészítő, javaslattevő, tanácsadó és véleményezési jogkörrel. A bizottságok szavazati és
tanácskozási jogú tagjait a külhoni magyar tannyelvű oktatás szakértői, illetve a határon túli magyar oktatási
szervezetek képviselői közül három éves időtartamra a köznevelésért felelős államtitkár kéri fel.
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A tanácsnak 6 regionális felsőoktatási és ösztöndíj albizottsága működik:
ca)
Horvátországi Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Albizottság;
cb)
Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Albizottság;
cc)
Muravidéki és a Nyugati Szórvány Magyarság Felsőoktatási és Ösztöndíj Albizottság;
cd)
Romániai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Albizottság;
ce)
Szlovákiai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Albizottság;
cf )
Vajdasági Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Albizottság.
13. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról
A Kormány Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban:
építtető) szándékával összhangban
1. egyetért a Normafa Park fejlesztési koncepciójával, a Budapest XII. kerület Normafa történelmi sportterületen
a rekreáció, a sport és a turisztika igényeit szolgáló park kialakításával;
2. a szabadtéri sportolás, a rekreáció és a turizmus feltételei megteremtése érdekében alapvetően a következő
építmények építését, felújítását, illetve tevékenységek végzését tartja szükségesnek:
a)
sípályák és az azokhoz kapcsolódó drótpályák és hóágyúrendszer,
b)
szánkópályák,
c)
kerékpárút,
d)
játszótér és erdei tornapálya,
e)
hegyi (downhill) kerékpárpálya,
f)
hegyi futópálya,
g)
nyári bobpálya,
h)
fogadó épület építése,
i)
síklubházak építése,
j)
engesztelő kápolna építése,
k)
felszín alatti víztározó kialakítása a hóágyúrendszerhez,
l)
parkolók építése,
m)
közműfejlesztés,
n)
a közvilágítási rendszer kialakítása,
o)
a megközelítési utak fejlesztése, és lehetőség szerint egyirányúsítása,
p)
az Erzsébet-kilátóhoz vezető útvonal felújítása és
q)
történelmi épületek és területek hasznosítása;
3. elrendeli, hogy a Normafa Parkról szóló törvény tervezetében biztosítani kell a terület beépítési paramétereinek
meghatározása során a 2. pontban meghatározott rendeltetések elhelyezését, valamint a vendéglátó és
szállásférőhelyek – kiemelten a Fácános – felújításának lehetőségét, továbbá meg kell határozni a történelmi
sportterület lehatárolásának és közpark jellegű működtetésének feltételeit;
Felelős:
belügyminiszter
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. július 31.
4. felkéri Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatot, hogy a 3. pont szerinti törvény elfogadását
követően gondoskodjon a Normafa Park kiemelt beruházással érintett területre vonatkozó helyi építési szabályzat
módosításáról;
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5. egyetért azzal, hogy a Normafa Park építményei kiemelt beruházásként valósuljanak meg és elrendeli
a beruházással összefüggő hatósági ügyek kiemelt üggyé nyilvánításáról szóló előterjesztés Kormány részére
történő benyújtását;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2013. július 31.
6. szükségesnek tartja, hogy a Normafa Park működése a közösségi közlekedés igénybevételén alapuljon, ezért
középtávon meg kell oldani a terület kötött pályás közlekedési eszközökkel (fogaskerekű vasúttal és villamossal)
való megközelíthetőségét a forgalmasabb fővárosi közlekedési csomópontoktól;
7. felkéri az építtetőt, hogy gondoskodjon
a)
a Normafa Park létrehozását és működtetését alátámasztó megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítéséről,
b)
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura 2000 hatásbecslés elkészítéséről,
c)
a Normafa Park egységes megjelenését biztosító tájépítészeti és építészeti pályázat előkészítéséről és
lebonyolításáról és
d)
a lakosság tájékoztatásáról;
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 7. pontban foglalt feladatokhoz szükséges pénzügyi forrásokat
biztosítsa az építtető számára a 2013. évi központi költségvetés terhére bruttó 95 millió forint, a 2014. évi központi
költségvetés tervezése során bruttó 620 millió forint értékben, továbbá a 2015. évtől következően a központi
költségvetés tervezése során legyen figyelemmel a Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításához szükséges
pénzügyi források biztosítására;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2013. augusztus 31., illetve folyamatosan
9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a Normafa Park kiemelt jelentőségű beruházás
megvalósításához szükséges pénzügyi források biztosításának lehetőségét a 2014–2020 közötti európai uniós
fejlesztési források tekintetében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1444/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a minisztériumok működéséhez szükséges kiszolgáló tevékenység ellátása érdekében a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
a minisztériumok működéséhez szükséges kiszolgáló tevékenység ellátása érdekében 0,8 millió forint tartós
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 12. Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági
Minisztérium fejezet 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport
terhére az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a

/2013. (

) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA *
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító
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Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XV.

XVII.

Jog- JogElőir.
Kiemelt Fejezet
cím
cím csoport
előir.
név
csop. szám száma
szám
szám

1

1

1

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
1
2

12

Cím
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1
2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

ÁHT.
egyedi
azonosító

006343
000516

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XV.
XVII.

A módosítás jogcíme

Millió forintban, egy tizedessel

Módosítás
(+/-)

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-0,6

-0,4

-0,2

-0,1

0,6

0,4

0,2

0,1

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

Millió forintban, egy tizedessel

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

b) a következő év költségvetésébe beépülő

Jog- JogElőir.
Kiemelt Fejezet
cím
cím csoport
előir.
név
csop. szám száma
szám
szám

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1
12

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

b) a következő év költségvetésébe beépülő

Jog- JogElőir.
Kiemelt Fejezet
cím
cím csoport
előir.
név
csop. szám száma
szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Előir.
csop.
név
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1. melléklet az 1444/2013. (VII. 16.) Korm. határozathoz

b) a következő év költségvetésébe beépülő
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

fő
Összesen
0,8

I.n.év

Millió forintban, egy tizedessel

-0,8

-0,5

0,8

0,5

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Millió forintban, egy tizedessel

II. n.év

III.n.év
0,3

IV.n.év
0,5

64503

64504
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A Kormány 1445/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a DDOP-1.1.1/AC-11-2012-0008 azonosító számú („Komlói Ipari Park infrastrukturális fejlesztése” című)
projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
A Kormány
1. megállapítja, hogy
a)
a Komlói Fűtőerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese helyi önkormányzat,
b)
az a) alpontban meghatározott kedvezményezett a DDOP-1.1.1/AC-11-2012-0008 azonosító számú, „Komlói
Ipari Park infrastrukturális fejlesztése” című projektjére megítélt támogatást a nemzeti vagyon fejlesztésére
fordítja,
2. mentesíti az 1. pont a) alpontjában meghatározott kedvezményezettet az 1. pont b) alpontjában meghatározott
projektje tekintetében a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott projekt tekintetében a 2. pont
szerinti mentesítés érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1446/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a DDOP-2.1.1/E.F-12-k2-2012-0004 azonosító számú („»A határ a csillagos ég« – A Zselici Csillagoségbolt-park
komplex turisztikai fejlesztése” című) kiemelt projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli
egyedi mentesítésről
A Kormány
1. megállapítja, hogy
a)
a SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese a Magyar Állam,
b)
az a) alpontban meghatározott kedvezményezett a DDOP-2.1.1/E.F-12-k2-2012-0004 azonosító számú,
„»A határ a csillagos ég« – A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése” című projektjére
megítélt támogatást a nemzeti vagyon fejlesztésére fordítja,
2. mentesíti az 1. pont a) alpontjában meghatározott kedvezményezettet az 1. pont b) alpontjában meghatározott
projektje tekintetében a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott projekt tekintetében a 2. pont
szerinti mentesítés érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

64505
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A Kormány 1447/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú („Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” című,
az Európai Bizottság számára benyújtandó) nagyprojekt javaslatáról
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú, „Békés megyei
Ivóvízminőség-javító Program” című nagyprojekt javaslatát,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. hozzájárul az 1. pont szerinti nagyprojekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti projekt támogatási kérelmének
az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az engedélyek meglétét követően azonnal
4. hozzájárul ahhoz, hogy a kedvezményezett a projekt megvalósítását az Európai Bizottság döntését megelőzően
megkezdje, és a kifizetéseket a Környezet és Energia Operatív Program forrásai, valamint a BM EU Önerő Alap
terhére a projektben foglalt támogatási arány figyelembevételével elszámolja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

KEOP-1.3.0/09-112012-0009

Békés megyei
Ivóvízminőség-javító
Program

Támogatást igénylő neve

Közép-Békési Térség
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati
Társulás

64506

1. melléklet az 1447/2013. (VII. 16.) Korm. határozathoz

Projekt támogatási összege

Projekt támogatási

(nettó Ft)

intenzitása

25 834 506 370

Projekt rövid bemutatása

87,430198% A projekt célja a projekttel érintett területen élő lakosság
megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátása.
A projekt eredményeként 66 településen 309 300 fő
egészséges ivóvízzel történő ellátása valósul meg.
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A Kormány 1448/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási területén lévő településeinek
ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0013 azonosító számú, „A ZALAVÍZ Zrt. szolgáltatási
területén lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

64508

1. melléklet az 1448/2013. (VII. 16.) Korm. határozathoz
Támogatást igénylő neve

Projekt

Projekt támogatási

támogatási összege

intenzitása

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

(nettó Ft)

KEOP-1.3.0/09-112013-0013

A ZALAVÍZ Zrt.
szolgáltatási
területén lévő
településeinek
ivóvízminőség
javítása és
vízellátás
fejlesztése

Önkormányzati Társulás
Zalaegerszeg és Térsége
Ivóvízminőségének
Javítására („ZALAKEOP
Ivóvízminőség-javító
Társulás”)

3 780 364 378

89,172884%

A projekt célja a projekt területén
élő lakosság megfelelő minőségű
ivóvízzel való ellátása.
A projekt eredményeként
16 településen 67 546 fő
egészséges ivóvízzel történő
ellátása valósul meg.

A kedvezményezettnek
az első kifizetési kérelem
benyújtásáig, vagy
a kivitelezői tender
minőségbiztosításra
történő benyújtásáig
a Közreműködő
Szervezet felé, csatolnia
kell az érvényes vízjogi
létesítési engedélyt.
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A Kormány 1449/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a KEOP-7.9.0/12/B/2013-0009 azonosító számú („Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és
-elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslat jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-7.9.0/12/B/2013-0009 azonosító számú, „Stratégia felülvizsgálat,
szennyvíziszap hasznosítási és -elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés” című, egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt azonosító száma

KEOP-7.9.0/12/B/2013-0009

Projekt megnevezése

Stratégia felülvizsgálat,
szennyvíziszap hasznosítási és
-elhelyezési projektfejlesztési
koncepció készítés

64510

1. melléklet az 1449/2013. (VII. 16.) Korm. határozathoz

Támogatást igénylő

Projekt támogatási

neve

összege (bruttó Ft)

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(OVF)

1 099 789 000

Projekt
támogatási

Projekt rövid bemutatása

intenzitása

100%
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A 2007–2013 közötti programozási időszak
fejlesztéseinek megvalósulását követően
az országban 1443 db szennyvíztisztító
telep fog üzemelni, mintegy 14 millió
lakosegyenérték (LE) kapacitással. Ezen telepek
mintegy 2 000 000 t/év iszapanyagot fognak
termelni.
Valószínűsíthetően a mezőgazdasági
hasznosítás marad a szennyvíziszap elhelyezés
alapvető megoldása, de a jövőben nőni fog
a szennyvíziszap termikus hasznosításának
jelentősége.
A következő tervezési időszak támogatásainak
felhasználása jelentősen javítható azáltal,
ha egységes szemléletű projektfejlesztési
koncepció alapján időben kidolgozásra kerül
a feladat megoldására alkalmas projektcsoport
támogatásához szükséges pályázatok
dokumentációja. A stratégiai felülvizsgálat és
koncepció az egész országra kiterjedő.
A tervezési folyamat első lépéseként el
kell végezni a 2006-ban készült „Nemzeti
szennyvíziszap elhelyezési és feldolgozási
tanulmány” korszerűségi felülvizsgálatát.
A korábbi koncepció felülvizsgálatát követően
javaslatot kell készíteni az egész országra
kiterjedő középtávú (2023-ig terjedő időtávú)
szennyvíziszap-kezelési és hasznosítási
stratégiára.

64511
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A Kormány 1450/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a KEOP-7.9.0/12-2013-0019 azonosító számú („Lakossági épület energetikahatékonysági potenciál
felmérése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-7.9.0/12-2013-0019 azonosító számú, „Lakossági épület
energetikahatékonysági potenciál felmérése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projekt-javaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító
száma

64512

1. melléklet az 1450/2013. (VII. 16.) Korm. határozathoz
Projekt támogatási
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

összege
(Ft bruttó)

Projekt támogatási

Projekt rövid bemutatása

intenzitása

Támogathatóság feltételei

A Magyarországon felhasznált összes energia közel

Támogatási szerződés megkötésének feltétele:

40%-a épületekben kerül felhasználásra, melynek

1. Az adatgyűjtés módszertanának bemutatása,

mintegy kétharmada a fűtés és hűtés, illetve melegvíz

az adatbázisokhoz kapcsolódó összes feladat

előállítás számlájára írható. A megközelítőleg 4,3

költségének részletes alátámasztása, annak vizsgálata,

Közhasznú Korlátolt

millió lakást kitevő állomány 70%-a nem felel meg

továbbá a B/0019 és B/0020 projektek adatbázisai

Felelősségű Társaság

a korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnikai

közötti adatkapcsolati lehetőségek vizsgálata.

követelményeknek. Ezért a meglévő épületállomány

2. A költségtételek közötti logikai kapcsolat

felújítása prioritás. Az épületenergetikát egyik

bemutatása és az elérhető költségmegtakarítások

oldalról az energiapolitikai célok (ellátásbiztonság,

meghatározására vonatkozó költségtétel

energiafüggetlenség stb.), másik oldalról pedig

alátámasztása.

az éghajlatvédelmi célkitűzések (szén-dioxid

3. A „településrész rehabilitációs vizsgálat” tétel

kibocsátás csökkentése) mozgatják.

bemutatása.

Magyarországon különösen jelentősek

Támogatási szerződésben rögzítendő feltételek:

az energiahatékonysági lehetőségek

1. A projekt vizsgálja meg az alkalmazható

az épületenergetikában, ezért ezen a területen

finanszírozási opciókat is jövedelmi viszonyok,

jelentős elmozdulást lehet elérni. A rendelkezésre

információ ellátottság, a lakos végzettsége stb. szerint

álló kutatások azt mutatják, hogy az épületállomány

(pl. harmadik fél bevonásával történő finanszírozás,

korszerűsítése révén jelentős energia-megtakarítás

innovatív eszközök) és egyúttal mérje fel a lakossági

érhető el.

hajlandóságot ezek igénybevételére.

KEOP-7.9.0/12-

Lakossági épület

Pro Regio Közép-

2013-0019

energetikahatékonysági

Magyarországi

potenciál felmérése

Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit

1 196 019 189

100%

2. A kedvezményezett a kidolgozás során vegye
figyelembe a SOLANOVA Program eredményeit és
tapasztalatait, továbbá vizsgálja meg az integrált
épületenergetikai fejlesztések előnyeit, hátrányait egy
kizárólag az energiahatékonysági felújításra irányuló
fejlesztési programhoz képest.
vizsgálata is kerüljön be a projektbe.
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3. Megújuló energiaforrások alkalmazhatóságának
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A Kormány 1451/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a KEOP-7.9.0/12-2013-0020 azonosító számú („Költségvetési szervek kezelésében álló, közfeladat ellátásban
résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló 2014–2020. évi fejlesztési program és akcióterv
kidolgozása” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-7.9.0/12-2013-0020 azonosító számú, „Költségvetési szervek kezelésében
álló, közfeladat ellátásban résztvevő épületek energiahatékonysági felújítását szolgáló 2014–2020. évi fejlesztési
program és akcióterv kidolgozása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt-javaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve
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1. melléklet az 1451/2013. (VII. 16.) Korm. határozathoz

Projekt támogatási

Projekt

összege

támogatási

(bruttó Ft)

intenzitása

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

KEOP-7.9.0/12-

Költségvetési

Pro Regio Közép-

A projekt eredményeként elkészül

Támogatási szerződés megkötésének feltétele:

2013-0020

szervek

Magyarországi Regionális

a felújítások hatékonysági rangsora,

1. A Kedvezményezett mutassa be és egyeztesse az Irányító

kezelésében

Fejlesztési és Szolgáltató

egy 2014–2020. évekre

Hatósággal az épületek és a legjobb gyakorlatok kiválasztási

álló, közfeladat

Nonprofit Közhasznú

vonatkozó fejlesztési program és

kritériumrendszerét.

ellátásban

Korlátolt Felelősségű

az épületegyüttesek tipizálása

2. A Kedvezményezett a pályázatának Feladatleírás című

résztvevő

Társaság

a költségvetési szervek kezelésében

dokumentumának kiegészítéseként részletesebben mutassa be

épületek energia-

álló, közfeladat ellátásban résztvevő

a projekt szakmai tartalma szerinti adatgyűjtés módszertanát.

hatékonysági

épületekre.

3. A Kedvezményezett állítson össze egy részletesebb

felújítását szolgáló

A projektnek köszönhetően

feladattervet és költségvetést, mutassa be a különféle feladatok

2014–2020. évi

a lehető legnagyobb egzakt

közötti összefüggéseket és a feladatokat pénzügyileg támassza

fejlesztési program és

épületenergetikai adatfelvételre

alá. A feladattervhez rendelje hozzá a projekt pontos ütemezését

akcióterv kidolgozása

kerül sor az állami középületekre

és menedzsmentjét, s ez alapján módosítsa, egészítse ki

vonatkozóan. Ezen kívül a 2014-től

a pályázat Feladattervét.

induló fejlesztésre a kormányzat

Támogatási szerződésben rögzítendő feltételek:

által kiválasztott épületegyüttesre

1. A Kedvezményezett vegye figyelembe a SOLANOVA

(kb. 50-100 db) vonatkozóan

programot és vizsgálja meg az integrált épületenergetikai

akcióterv készül, melynek

fejlesztések előnyeit és hátrányait egy kizárólag

keretében műszaki-, költségvetési-

az energiahatékonysági felújításra irányuló fejlesztési

és fejlesztési koncepció

programhoz képest.

készül az adott projektekhez

2. A Kedvezményezett vállalja, és az erre vonatkozó nyilatkozatát

(épületegyütteshez). Ezzel

csatolja, hogy az épületek vizsgálatába és az Épületenergetikai

megalapozható lesz az Európai

fejlesztési program kidolgozási folyamatába integrálja

Unió energiahatékonysági

a megújuló energiaforrásokat.

1 196 243 500

100%

és önkormányzatokra vonatkozó
cél teljesítése (3%-os felújítási
részarány 2020-ig).
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irányelvében meghatározott állami
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A Kormány 1452/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a KEOP-7.9.0/12-2013-0044 azonosító számú („Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti
Kármentesítési Program – Társasági Alprogram keretében 2014–2020 programozási időszakban” című)
projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-7.9.0/12-2013-0044 azonosító számú, a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Országos Környezeti Kármentesítési Program – Társasági Alprogram keretében 2014–2020 programozási
időszakban” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt-javaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító

Projekt

száma

megnevezése

KEOP7.9.0/122013-0044

Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium
Országos
Környezeti
Kármentesítési
Program –
Társasági
Alprogram
keretében
2014–2020
programozási
időszakban

Támogatást igénylő neve

Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (MNV
Zrt.)
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1. melléklet az 1452/2013. (VII. 16.) Korm. határozathoz

Projekt támogatási

Projekt

összege

támogatási

(Ft bruttó)

intenzitása

1 299 948 837

100%

Projekt rövid bemutatása

A projekt célja az MNV Zrt.
felelősségi körébe tartozó,
várhatóan oda sorolódó
vagy egyéb stratégiai
okból megvalósítandó
kármentesítési projektek
részletes tényfeltárással
történő előkészítése, és
a beavatkozási tervek,
megvalósíthatósági
tanulmányok és szükséges
pályázati dokumentációk
kidolgozása.

Támogathatóság feltételei

Támogatási szerződés megkötésének
feltétele:
A projekt keretében csak olyan
terület környezeti kármentesítésének
előkészítésére számolható el projekt
előkészítési költség, amelyek
a KEOP-7.9.0/12-2013-0037 számú
„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Országos Környezeti Kármentesítési
Program – Társasági Alprogram keretében
2014-2020. programozási időszakban
megvalósítani tervezett kármentesítési
projektek stratégiai tervezése” című
stratégiai tervezési projekt során
azonosításra kerültek, továbbá
érvényesíthető az Európai Unió által elvárt
„szennyező fizet elv” és egyben az állami
felelősség ténye, valamint az MNV Zrt.
kötelezetti-kedvezményezetti státusza.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 122. szám
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A Kormány 1453/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú (a „Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai
eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. elfogadja a TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú, „Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai
eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését
az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul, hogy az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követő 30 napon belül
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt azonosító
száma

TIOP-3.3.2-12/12013-0001

Projekt megnevezése

Szociális
szolgáltatások
fejlesztése
támogató
technológiai
eszközök
biztosításával
a házi gondozás
területén

64518

1. melléklet az 1453/2013. (VII. 16.) Korm. határozathoz
Támogatást igénylő
neve

Mozgássérült
Emberek
Rehabilitációs
Központja

Elszámolható közkiadás
összege

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A fejlesztés
eredményeként létrejövő
logisztikai központok
működése által jelentős
előrelépés történhet
a magyarországi
segédeszköz-ellátás terén,
mind a mozgáskorlátozott
emberek
életminőségének
javítása, mind a betegség,
műtét következtében
ideiglenes mozgásszervi
problémával küzdő
személyek jobb ellátása
tekintetében.

Az útmutatóban C1.2. pontjában előírtaknak megfelelő
kompetenciákkal rendelkező műszaki vezető kiválasztása
szükséges.
A projekt pénzügyi vezetőjének kiválasztása szükséges
az útmutató C1.2. pontja alapján.
Árazott költségvetés benyújtása szükséges a beruházási
költségek alátámasztáshoz.
A költségvetésben szöveges indokolás helyett leginkább
a költségek tételes bontása szerepel, ezek maradéktalan
kiegészítése szöveges indokolással szükséges.
A költségvetés V/52. sorszámú költséghely szerint igénybe
vett szolgáltatások esetében a különböző tervezési díjak
találhatók: 2 db típusterv, 6 db engedélyezési terv és 6 db
kiviteli terv.
Tervdokumentáció 6 db, Kiviteli típusterv 1 db, Engedélyezési
tervdokumentáció 3 db.
A fenti tervek közül szükséges megjelölni, hogy mely
tevékenységek tartalmazzák az alábbi elemeket:
– megvásárolandó épület átalakításának kiviteli terve,
– a három telephely engedélyezési terve.
Az építési kiviteli terveket egy erre alkalmas szakemberrel
ellenőriztetni kell a jelenlegi szabályozás alapján.
A költségvetésben erre nem került költség beállításra, ezért
a Támogatást igénylő nyilatkozzon arról, hogy jogszerűen
járnak el és a tervek felülvizsgálatát az előírt módon elvégzik.
A költségvetésben a projektmenedzsment számára
beszerezni kívánt nagy értékű eszközök (asztali számítógépek
és laptop) átcsoportosítása szükséges a II/141. sorszámú
költséghelyről a VI/141. sorszámú költséghelyre összesen
700 000 Ft értékben.

(Ft)

1 000 000 000
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A Kormány 1454/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a TIOP-3.5.2-12/1-2013-0001 azonosító számú („Komplex rehabilitáció Gárdonyban” című) projekt
akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-3.5.2-12/1-2013-0001 azonosító számú, „Komplex rehabilitáció Gárdonyban”
című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet
szerint,
3. hozzájárul, hogy az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt
azonosító
száma

TIOP3.5.2-12/12013-0001

Projekt

Támogatást

megnevezése

igénylő neve

Komplex
rehabilitáció
Gárdonyban

Pro
Rekreatione
Közhasznú
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
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1. melléklet az 1454/2013. (VII. 16.) Korm. határozathoz
Elszámolható
közkiadás összege

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A konstrukció alapvető
célja a rehabilitációs
és korai intervenciós
fejlesztési szolgáltatások
fejlesztése, egy komplex
szolgáltatásokat nyújtó
központ létrehozásával,
amely mozgássérült
emberek, valamint a korai
intervencióra szoruló
gyermekek társadalmi
és munkaerő-piaci
integrációjának
elősegítésében tölt be
hiánypótló szerepet.

a, Az építési-bontási költségek számítási módját (ezen a szinten
költségbecslést) mellékelni és indokolni szükséges.
b, A Gantt diagram teljes átdolgozása szükséges: a projekt logikai és időbeni
felépítése ellentmond a gyakorlatnak: közbeszerzés, tervellenőrzés, kiviteli
tervek készítése stb. Ezeket megfelelően és reális értékekkel kell bemutatni.
c, A terület több helyrajzi számmal rendelkezik. Építési engedélyt egy
építmény létesítésére jellemzően csak egy helyrajzi számmal rendelkező
telekre adnak, és ha telekösszevonásra lenne szükség, akkor az eljárás
elhúzódhat, ennek kezelési módját be kell mutatni.
d, Az indikátoroknál az építésre vonatkozó adatokat javítani kell, a tényleges
építésre vonatkozó adatok szerepeljenek benne megjelölve, hogy nettó vagy
bruttó adatok kerülnek felvezetésre. Ezzel összhangban egyértelműen el
kell különíteni, bemutatni a kizárólag a TIOP-3.5.2-12/1-2013-0001 azonosító
számú projekt terhére megvalósítani kívánt beruházást mind alapterület,
mind költségek, beszerzések tekintetében.
e, A rehabilitációs előírások tekintetében a műszaki tervdokumentáció
kidolgozását pótolni szükséges, valamint és ennek megfelelően a terveket
a kiviteli terveken részletesen ki kell dolgozni az alábbi területeken:
– a szálloda akadálymentes területei egy-egy helyen szűkösek, helyhiányban
szenvednek (szobák használata, folyosók ajtó előtti részei, liftek méretezése
stb.), de ezeket a kiviteli tervek elkészítése során ki kell dolgozni és megfelelő
méretűre alakítani,
– a rehabilitációs épület akadálymentes szempontból „szellősebb”,
kihasználatlan tereket tartalmaz, itt is ki kell dolgozni a megfelelő részleteket
a kiviteli tervek módosítása, elkészítése során,
– a sportcsarnok öltözőit is igazítani kell akadálymentesség szempontjából,
valamint
– a medencetérben is ki kell alakítani a megfelelő megközelítést és
használatot.

(Ft)

2 250 000 000
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A Kormány 1455/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program abszorpciós célú intézkedési tervéről a TÁMOP 1. prioritás
vonatkozásában
A Kormány
1. jóváhagyja a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásán belüli
források 1. melléklet szerinti átcsoportosítását,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerinti forrásátcsoportosítás alapján – a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség útján – intézkedjen a tartaléklistán szereplő pályázatok támogatási döntéseinek meghozataláról és
a támogatási szerződések megkötéséről vagy a támogatói okiratok kiadásáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Prioritás

TÁMOP1
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1. melléklet az 1455/2013. (VII. 16.) Korm. határozathoz

Összes átcsoportosítható

Hatályos akciótervben szereplő, még meg nem jelent

Hatályos akcióterv

forrás

konstrukciók és hatályos akciótervben szereplő

szerinti keret

(Ft)

tartaléklistával rendelkező konstrukciók

(Ft)

12 136 122 271

Keretemelés

Keretcsökkentés

Módosítás utáni keret

(Ft)

(Ft)

(Ft)

10 000 000 000
ÁFA kompenzáció az akciótervben
KMR (törlés)
TÁMOP-1.2.1 keretemelés
TÁMOP-1.4.1-12/1 konvergencia

60 000 000

Módosítás
az akciótervben
(Ft)

60 000 000
60 000 000

0

–60 000 000
10 000 000 000

45 299 000 000

10 000 000 000

55 299 000 000

5 000 000 000

2 551 933 585

7 551 933 585
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A Kormány 1456/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a TÁMOP-2.4.3.E-13/1-2013-0001 azonosító számú (a „KoopeRáció+ – Szociális gazdaság és a munkaerő-piaci
szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó programok megvalósításával összefüggő
szakmai fejlesztések” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-2.4.3.E-13/1-2013-0001 azonosító számú, a „KoopeRáció+ – Szociális
gazdaság és a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó programok
megvalósításával összefüggő szakmai fejlesztések” című projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését,
2. hozzájárul, hogy az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1456/2013. (VII. 16.) Korm. határozathoz
Akciótervi nevesítés
Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

elszámolható közkiadás
összege

Az országos fejlesztés rövid bemutatása

(Ft)

TÁMOP-2.4.3.E-13/12013-0001

KoopeRáció+ – Szociális
gazdaság és a munkaerő-piaci
szolgáltatást nyújtó civil
szervezetek kapacitásfejlesztését
célzó programok
megvalósításával összefüggő
szakmai fejlesztések

Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

796 779 460

A fejlesztés a szociális gazdaság, valamint
a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek
kapacitásfejlesztését, továbbá a szociális szövetkezetek
kialakulását és fejlesztését célzó programok
eredményességének növelését, a projektmegvalósító
szervezetek szakmai támogatását, hálózatosodás
elősegítését, a bevált modellek intézményesítését
szolgálja.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 122. szám

64525

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 122. szám

A Kormány 1457/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 azonosító számú („Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása” című) kiemelt
projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 azonosító számú, „Kisközösségi ifjúság nevelés
támogatása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. pontban meghatározott projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet
szerint,
3. hozzájárul, hogy az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító
száma

TÁMOP-5.2.812/1-2013-0001
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1. melléklet az 1457/2013. (VII. 16.) Korm. határozathoz
Akciótervi nevesítés elszámolható
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

közkiadás összege

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

Kisközösségi ifjúság
nevelés támogatása

Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

1 071 800 000

A projekt által megvalósuló fejlesztés keretében lehetőség nyílik új
ifjúsági kisközösségek létrehozására, illetve a meglévő közösségek
erősítésére, amelyekben a célcsoport fiataljai önkéntes munkával
közösségfejlesztést, közösségépítést végeznek.
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A Kormány 1458/2013. (VII. 16.) Korm. határozata
a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma többletfeladatainak ellátásához szükséges
források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdésében biztosított
jogkörében a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma többletfeladatainak ellátásához 225,0 millió
forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet a XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 7. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások
jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím
terhére;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2013. november 15.
2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezetben a 7. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előtti tér felújítása cím elnevezését „Budapest Főváros
VI. kerület Önkormányzata feladatainak támogatása” elnevezésre módosítja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előtti tér felújításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1295/2013. (V. 30.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítást
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előtti tér felújítása helyett a Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata
feladatainak támogatására rendeli el.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

64528

1. melléklet az 1458/2013. (VII. 16.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím Alcím
szám szám

5

334217

1

XI.
297102
7
Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

5

Alcím
szám

1

334217
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
7
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások
1
Működési költségvetés
5
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

225,0
-225,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
7
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

225,0

Összesen

I.n.év
225,0

Millió forintban, egy tizedessel
II. n.év
III.n.év
IV.n.év
225,0
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A miniszterelnök 98/2013. (VII. 16.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján, a nemzetgazdasági
miniszter javaslatára
dr. Berczik Ábelt a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2013. július 15-ei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Az Országos Választási Bizottság 84/2013. (VII. 16.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 10-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva M. Z.
magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában
meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. június 26-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy természetes személyek, anyagi ellenszolgáltatás fejében, semmilyen módon ne vehessenek
részt, költségvetési szerv megbízásából folytatott hirdetési tevékenységben?”
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van
– így a kérdésben megnevezett természetes személyeknek és költségvetési szerveknek is – a véleménynyilvánítás
szabadságához. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben megtartásra kerülő eredményes
országos népszavazásnak az Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha ezt az Alaptörvényben meghatározott
alkotmányos jogot korlátozná, amely az Alaptörvény módosítását tenné szükségessé, ami viszont az Alaptörvény
8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján tiltott tárgykör, így a kérdésben nem tartható népszavazás.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az egyértelműség követelménye
azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy
a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés
világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
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Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyűjtő íven feltüntetett kérdésben szereplő
„vehessenek részt” vagy „hirdetési tevékenység” fogalmak jelentése túl tág, nem kellően körülhatárolt, így
a választópolgár számára nem lenne egyértelmű, hogy aláírásával pontosan milyen tartalmú kezdeményezést
támogatna.
A kérdés egyértelműségének megállapításakor – a választópolgári egyértelműségen túl – azt is vizsgálni kell, hogy
a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés, mint jogalkotó – az akkor hatályban lévő jogszabályok szerint –
el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles. A Bizottság
álláspontja szerint tekintettel arra, hogy a kezdeményezés olyan fogalmakat tartalmaz, melyek jelentéstartalma nem
határozható meg pontosan, ezért egy eredményes és érvényes népszavazás esetén nem lenne egyértelmű, hogy
az Országgyűlés milyen tartalmú jogalkotásra lenne köteles.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) és c) pontja alapján, mivel a kérdésben nem
lehet országos népszavazást tartani, valamint a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.		 A határozat az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésén és a 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, a 10. §
b) és c) pontján és a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés
c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás
az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint
a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
		
		

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 85/2013. (VII. 16.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 10-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva M. Z.
magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában
meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. június 26-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy jogi személyek, anyagi ellenszolgáltatás fejében, semmilyen módon ne vehessenek részt,
költségvetési szerv megbízásából folytatott hirdetési tevékenységben?”
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek – így a jogi
személyeknek és a költségvetési szerveknek is – joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Az Országos
Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben megtartásra kerülő, eredményes országos népszavazásnak
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az Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha ezt az Alaptörvényben meghatározott alkotmányos jogot
korlátozná, ami az Alaptörvény módosítását tenné szükségessé, amely viszont az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés
a) pontja alapján tiltott tárgykör, így a kérdésben nem tartható népszavazás.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az egyértelműség követelménye
azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy
a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés
világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyűjtő íven feltüntetett kérdésben szereplő
„vehessenek részt” vagy „hirdetési tevékenység” fogalmak jelentése túl tág, nem kellően körülhatárolt, így
a választópolgár számára nem lenne egyértelmű, hogy aláírásával pontosan milyen tartalmú kezdeményezést
támogatna.
A kérdés egyértelműségének megállapításakor – a választópolgári egyértelműségen túl – azt is vizsgálni kell, hogy
a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés, mint jogalkotó – az akkor hatályban lévő jogszabályok szerint –
el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles. A Bizottság
álláspontja szerint tekintettel arra, hogy a kezdeményezés olyan fogalmakat tartalmaz, melyek jelentéstartalma nem
határozható meg pontosan, ezért egy eredményes és érvényes népszavazás esetén nem lenne egyértelmű, hogy
az Országgyűlés milyen tartalmú jogalkotásra lenne köteles.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) és c) pontja alapján, mivel a kérdésben nem
lehet országos népszavazást tartani, valamint a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.		 A határozat az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésén és a 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, a 10. §
b) és c) pontján és a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés
c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás
az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint
a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
		

Dr. Bordás Vilmos s. k.,

		

az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 86/2013. (VII. 16.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 10-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva M. Z.
magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában
meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
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Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. június 26-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében senki ne vehessenek részt, költségvetési szerv megbízásából
folytatott hirdetési tevékenységben?”
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga
van a véleménynyilvánítás szabadságához. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben
megtartásra kerülő eredményes országos népszavazásnak az Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha
ezt az Alaptörvényben meghatározott alkotmányos jogot korlátozná, ami az Alaptörvény módosítását tenné
szükségessé, amely viszont az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján tiltott tárgykör, így a kérdésben
nem tartható népszavazás.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az egyértelműség követelménye
azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy
a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés
világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyűjtő íven feltüntetett kérdésben szereplő
„vehessenek részt” vagy „hirdetési tevékenység” fogalmak jelentése túl tág, nem kellően körülhatárolt, így
a választópolgár számára nem lenne egyértelmű, hogy aláírásával pontosan milyen tartalmú kezdeményezést
támogatna.
A kérdés egyértelműségének megállapításakor – a választópolgári egyértelműségen túl – azt is vizsgálni kell, hogy
a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés, mint jogalkotó – az akkor hatályban lévő jogszabályok szerint –
el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles. A Bizottság
álláspontja szerint tekintettel arra, hogy a kezdeményezés olyan fogalmakat tartalmaz, melyek jelentéstartalma nem
határozható meg pontosan, ezért egy eredményes és érvényes népszavazás esetén nem lenne egyértelmű, hogy
az Országgyűlés milyen tartalmú jogalkotásra lenne köteles.
Az Országos Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a kezdeményezés a magyar nyelv nyelvtani szabályainak
sem felel meg, ugyanis a kérdés nyelvtani hibát is tartalmaz.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) és c) pontja alapján, mivel a kérdésben nem
lehet országos népszavazást tartani, valamint a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.		 A határozat az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésén és a 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, a 10. §
b) és c) pontján és a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés
c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás
az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint
a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
		

Dr. Bordás Vilmos s. k.,

		

az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 87/2013. (VII. 16.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 10-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva M. Z.
magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában
meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. június 26-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország területén tilos legyen olyan szabadtéri plakátot elhelyezni, amely 0,5
négyzetméternél nagyobb felületű, és rajta, bármely közszereplő, bármilyen formában megjelenik?”
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van
a véleménynyilvánítás szabadságához. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben megtartásra
kerülő országos népszavazás eredményének az Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha ezt az Alaptörvényben
meghatározott alkotmányos jogot – a plakát méretének és tartalmának meghatározásával – korlátozná. Mindezek
alapján a Bizottság álláspontja, hogy a kérdés az Alaptörvény módosítását tenné szükségessé, ami viszont
az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján tiltott tárgykör, így a kérdésben nem tartható népszavazás.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az egyértelműség követelménye
azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy
a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés
világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés valójában több kérdést
tartalmaz, vonatkozik egyrészt a plakát méretére, másrészt annak tartalmára. Így a választópolgároknak nincs
lehetőségük külön-külön véleményt nyilvánítani a kezdeményezésekről.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az aláírásgyűjtő íven feltüntetett kérdésben szereplő
„közszereplő” fogalom jelentése túl tág, nem kellően körülhatárolt, így a választópolgár számára nem lenne
egyértelmű, hogy aláírásával pontosan milyen tartalmú kezdeményezést támogatna.
A kérdés egyértelműségének megállapításakor – a választópolgári egyértelműségen túl – azt is vizsgálni kell, hogy
a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés, mint jogalkotó – az akkor hatályban lévő jogszabályok szerint –
el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles. A Bizottság
álláspontja szerint tekintettel arra, hogy a kezdeményezés olyan fogalmakat tartalmaz, melyek jelentéstartalma nem
határozható meg pontosan, ezért egy eredményes és érvényes népszavazás esetén nem lenne egyértelmű, hogy
az Országgyűlés milyen tartalmú jogalkotásra lenne köteles.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) és c) pontja alapján, mivel a kérdésben nem
lehet országos népszavazást tartani, valamint a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
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II.		 A határozat az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésén és a 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b)
és c) pontján és a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés
c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás
az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint
a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
		

Dr. Bordás Vilmos s. k.,

		

az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 88/2013. (VII. 16.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 10-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva M. Z.
magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában
meghozta a következő
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy
saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke
15 000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		 Beadványozó 2013. június 26-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a
szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország területén tilos legyen olyan szabadtéri plakátot elhelyezni, amely
0,5 négyzetméternél nagyobb felületű, és rajta, bármely párt, közszereplő vagy politikai esemény, bármilyen formában
megjelenik?”
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van
a véleménynyilvánítás szabadságához. Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben megtartásra
kerülő országos népszavazás eredményének az Országgyűlés csak úgy tudna eleget tenni, ha ezt az Alaptörvényben
meghatározott alkotmányos jogot – a plakát méretének és tartalmának meghatározásával – korlátozná. Mindezek
alapján a Bizottság álláspontja, hogy a kérdés az Alaptörvény módosítását tenné szükségessé, ami viszont
az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján tiltott tárgykör, így a kérdésben nem tartható népszavazás.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv.
13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműségi követelménynek sem felel meg. Az egyértelműség követelménye
azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy
a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés
világos és kizárólag egyféleképpen legyen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés valójában több kérdést
tartalmaz, vonatkozik egyrészt a plakát méretére, másrészt annak tartalmára, hogy azon bármely párt, közszereplő
vagy politikai esemény bármilyen formában megjelenik. Így a választópolgároknak nincs lehetőségük külön-külön
véleményt nyilvánítani a kezdeményezésekről.
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Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az aláírásgyűjtő íven feltüntetett kérdésben szereplő
„közszereplő” vagy „politikai esemény” fogalmak jelentése túl tág, nem kellően körülhatárolt, így a választópolgár
számára nem lenne egyértelmű, hogy aláírásával pontosan milyen tartalmú kezdeményezést támogatna.
A kérdés egyértelműségének megállapításakor – a választópolgári egyértelműségen túl – azt is vizsgálni kell, hogy
a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés, mint jogalkotó – az akkor hatályban lévő jogszabályok szerint –
el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles. A Bizottság
álláspontja szerint tekintettel arra, hogy a kezdeményezés olyan fogalmakat tartalmaz, melyek jelentéstartalma nem
határozható meg pontosan, ezért egy eredményes és érvényes népszavazás esetén nem lenne egyértelmű, hogy
az Országgyűlés milyen tartalmú jogalkotásra lenne köteles.
Fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) és c) pontja alapján, mivel a kérdésben nem
lehet országos népszavazást tartani, valamint a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.		 A határozat az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésén és a 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án,
a 10. § b) és c) pontján és a 13. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén,
az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján,
42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
		
		

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

64536

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 122. szám

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

